
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) และ ฉบับนี้ เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงในแง่จ านวนของบทความท่ีเสนอขอตีพิมพ์ ซึ่งเริ่มเป็นท่ีสนใจจากผู้เขียนท่ีสังกัด
สถาบันภายนอก กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิท างานอย่างหนักเพื่อเฟ้นหาบทความวิชาการ
ท่ีมีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดพื้นท่ีซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ใน
ยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
กว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความส่งบทความวิชาการและ
บทความวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบคุณท่ี
ปรึกษา        กองบรรณาธิการตลอดจนคณะผู้จัดท าท่ีตั้งใจผลักดันให้เกิดโครงการวารสาร
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป 
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บทคัดย่อ 
 

        การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการทดลองแบบสืบเสาะ เรื่อง การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มี CO2 เป็น
ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการแทนที่น้้า และน้ามาจัดการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 30 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองล้าดับขั้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความ
เข้าใจมโนมติหลังเรียน (mean 28.32, S.D. 2.82, 70.80%) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.57, S.D. 3.18, 26.41%) 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติ
ถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้นมา 47.33 ส่วนผลรวมในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มี
ความเข้าใจมโนมติ (MU+NU) ลดลงไป 42.34 แสดงว่า การทดลองแบบสืบเสาะที่พัฒนาขึ้นสามารถท้าให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเข้าใจมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ     :  อัตราการเกดิปฏกิิริยาเคมี ความเข้าใจมโนมติ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
 

Abstract 
 
The purpose of this study was to develop inquiry experiments on determination of rate of CO2 gas-
generated reaction by water displacement technique, and implement them for 30 Eleventh Grade 
students. The data collecting tools was two-tier diagnostic test. It was found that students’  post-
test score (mean 28.32 , S.D. 2.82 , 70.80%) was statistically higher than their pre-test score (mean 
10.57 , S.D. 3.18 , 26.41% ) at the 95% significant level. The total percentages of students for the 
partial and sound (PU+SU) and for the mis- and no-conceptual understanding (NU+MU) categories 
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were increased by 47.33  and decreased by 42.34, respectively. This verified that this intervention 
was effective to aid students to change to the more corresponding scientific conception. 
 
Keywords :   Rate of chemical reaction ; conceptual understanding ; inquiry learning 
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บทน า 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Rate of chemical reaction) หรือจลนพลศาสตร์เคมี (chemical kinetics) 
จัดเป็นหัวข้อหนึ่งที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายจุด (Justi, 2003)  ท้าให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เช่น การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมท้านาย-สังเกต-อธิบาย (POE) แบบสืบเสาะที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Chairam et al., 
2009) และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเปรียบเทียบ โดยการสร้างความสนใจของนักเรียนเข้าสู่ค้าถาม
การทดลอง แล้วให้นักเรียนท้าการทดลองแบบสืบเสาะเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา จากนั้นนักเรียนจะได้สร้าง
ค้าอธิบายผลจากการทดลองหรือการส้ารวจ แล้วขยายความรู้โดยการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยการเปรียบเทียบ
หรือการอุปมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างอุปมาหรือการ
เปรียบเทียบของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเป็นอย่างไรบ้าง (Supasorn and Promarak, 
2015) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกจ้านวนหนึ่งที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบหรือแบบอุปมา
เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติของนักเรียนใน เช่น วิทยา ภาช่ืน และไพศาล สุวรรณน้อย (2553) 
และอรวรรณ หอมพรมา (Hompromma and Suwannoi, 2010) ตัวอย่างการเปรียบเทียบที่ใช้ในการสอนครั้งนี้ เช่น 
(1) การเปรียบเทียบการท้ารังของผึ้งกับมโนมติความเข้มข้น (2) การเปรียบเทียบการละลายของน้้าแข็งกับมโนมติเรื่อง
พื้นที่ผิว (3) การเปรียบเทียบไดร์เป่าผมกับมโนมติเรื่องอุณหภูมิ และ (4) การเปรียบเทียบการขับรถกลับบ้านโดยใช้
ทางด่วนกับมโนมติเรื่องผลของสารบางชนิดที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งสิ่งเปรียบเทียบเหล่านี้ช่วยให้นักเรียน
จินตนาการมโนมติที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และการท้ากิจกรรมเปรียบเทียบยังช่วยสร้างแรงจูงใจสร้าง
ความสนใจกระตุ้นท้าให้นักเรียนสนุกท้าทายรวมถึงสามารถสื่อความหมายและอธิบายเนื้อหาหรือโครงสร้างที่ซับซ้อน
ยุ่งยากให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะสิ่งที่น้ามาใช้เปรียบเทียบใกล้เคียงกับสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยและยิ่งท้าให้นักเรียนเข้าใจ
มากขึ้น เมื่อนักเรียนได้มีส่วนรว่มในการคิดหรือสร้างสิ่งเปรียบเทียบด้วยตนเอง นอกจากน้ี ยังมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย จินดา พราหมณ์ชู และคณะ (2553) ซึ่งผลการวิจัยพบว่านักเรียนมี
ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการน้าสถานการณ์มากระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และหลังจากที่นักเรียน
เรียนรู้แนวคิดแล้วจึงให้นักเรียนน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายบริบทอื่น ๆ โดยแนวคิดเรื่องที่นักเรียนมีความ
เข้าใจถูกต้องจากมากไปน้อยดังนี้ แนวคิดเรื่องพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา แนวคิดเรื่องความหมายของอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตราและอันดับของปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามล้าดับ แต่นักเรียน
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ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องในแนวคิดเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีการวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและกลไกของปฏิกิริยา
เคมี ซึ่งอาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานในเรื่องนั้น  ๆ จึงส่งผลท้าให้นักเรียนไม่
สามารถน้าความรู้ที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ และสาเหตุอีกประการหนึ่งที่
ท้าให้นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจเนื่องมาจากนักเรียนสับสนกับค้าศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ส้าหรับเจตคติต่อ
การเรียนวิชาเคมีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการเรียนในระดับดี ทั้งในด้านลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เนื่องจากกิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม่นักเรียนได้ปฏิบัติด้วย
ตนเองและมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

วิชัย ลาธิ และศักดิ์ศรี สุภาษร (2556) ได้จัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยกิจกรรมแบบ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรม POE ในขั้นสร้างความสนใจ แล้วพบว่า พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 
โดยนักเรียนทั้งสามกลุ่มมีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 40.63 , 46.45 และ 38.50 ตามล้าดับ 
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มอ่อน มีคะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติ นอกจากน้ียัง
พบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการในภาพรวมในระดับ “ดี” (ร้อยละ 73.82) โดยมี
ทักษะการก้าหนดและควบคุมตัวแปรในระดับ “ดีมาก” (ร้อยละ 82.29)  ทักษะการตั้งสมมติฐาน (ร้อยละ 74.06) และ
การทดลอง (ร้อยละ 76.58) อยู่ในระดับ “ดี” แต่มีทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (ร้อยละ 65.77) 
อยู่ในระดับ “พอใช้” ทั้งนี้ การใช้กิจกรรม POE สามารถสร้างความสนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้เกิดค้าถาม แล้ว
ด้าเนินการส้ารวจและหาค้าตอบตามกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้างต้นท้าให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นเทคนิคที่
เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนั้น ทางผู้เขียนจึงได้
พัฒนาการทดลองเคมีแบบสืบเสาะเรื่องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีส้าหรับปฏิกิริยาที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของปฏิกิริยาอื่น ๆ โดยผู้เขียนมีค้าถามในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ (1) นักเรียนที่ได้เรียนด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะที่พัฒนาขึ้นจะมีความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและ
หลังเรียนเป็นอย่างไร (2) มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติระดับต่าง ๆ จากก่อนเรียน
ไปหลังเรียนอย่างไรบ้าง และ (3) นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ต่อการเรียนวิชาเคมีก่อนและหลังการเรียนด้วย
กิจกรรมการทดลองเคมีแบบสืบเสาะที่พัฒนาขึ้นอย่างไรบ้าง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้มีแบบแผนเป็นแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) โดยมี
กลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนเรียนเรียน และหลังเรียน (One groups pretest-posttest design) โดยมีการเลือก
กลุ่มทดลองแบบเจาะจง (purposive selection) รายละเอียดแบบแผนการวิจัยมีดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 1 
ห้อง รวม 30 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
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คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 6 ห้อง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ช่วยวิจัยรับผิดชอบสอน 
 

    
รูปที ่1 การวัดอัตราการเกดิปฏิกริยิาที่มี CO2 เป็นผลติภณัฑ์ด้วยเทคนิคการแทนที่น้้า 

 
เคร่ืองมือทดลอง เครื่องมือทดลองส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การทดลองเคมีแบบสืบเสาะ เรื่อง การวัด

อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีแก๊ส CO2 เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการแทนที่น้้า ซึ่งประกอบด้วย 4 การทดลอง ได้แก่ (1) 
การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง NaHCO3 กับ HCl (2) ผลของความเข้มข้นของสารละลายกรดต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง NaHCO3 กับ HCl (3) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมรีะหว่าง NaHCO3 กับ HCl CH3COOH และ 
H2SO4 และ (4) อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่าง HCl กับ NaHCO3 Na2CO3 และ CaCO3 การทดลองละ 2 ช่ัวโมง 
รวมทั้งหมด 8 ช่ัวโมง ชุดอุปกรณ์การทดลองแสดงในรูปที่ 1 

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะได้เรียนด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ 5 ขั้น (5E inquiry) ตามที่ Bybee et al., 
(2006) ได้เสนอไว้โดยเริ่มต้นจากการสร้างความสนใจเข้าสู่ค้าถามส้าคัญของการทดลอง (engagement) เช่น 
“ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก สามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้หรือไม่ 
และวัดอย่างไร” แล้วท้าการส้ารวจโดยลงมือท้าการทดลองเพื่อหาค้าตอบ (exploration) จากนั้น นักเรียนสร้าง
ค้าอธิบายจากผลการทดลอง (explanation) มีการขยายความรู้และเช่ือมโยงความรู้ไปยังหลักการหรือองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยอาจจะมีการน้าการเปรียบเทียบหรืออุปมาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
สอนในขั้นนี ้(elaboration) โดยครูใช้ค้าถามเช่น “ถ้าน้าสารในธรรมชาติที่มีสารประกอบคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ 
เช่น เปลือกหอย เปลือกปู และเปลือกไข่ มาท้าปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (ท่ีมีความเข้มข้นและปริมาตร
เท่ากัน) จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” และมีการประเมิน
การเรียนรู้จากทุกขั้นตอนของการท้ากิจกรรมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย (evaluation) ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ 
ครูท้าหน้าที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวกในการท้ากิจกรรมและเป็นผู้คอยควบคุมให้กิจกรรมด้าเนินไปตามแผนที่วางไว้  
และมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

5E inquiry ตัวอย่างค าถาม/กิจกรรม 
Engagement 
การสร้างความสนใจเข้าสู่ค้ าถาม
ส้าคัญของการทดลอง 

1. ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 
สามารถวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้หรือไม่ และวัดอย่างไร 

2. ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไบคาร์บอเนต 
โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมคาร์บอเนตได้ จะมีอัตราการเกิดปฏิกิรยิา
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

Exploration 
การส้ารวจโดยลงมือท้าการทดลอง
เพื่อหาค้าตอบ 

นักเรียนท้าการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ 4 การทดลอง การทดลองละ 2 
ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 

Explanation 
นักเรียนสร้างค้าอธิบายจากผลการ
ทดลอง 

นักเรียนบันทึกผลการทดลอง เขียนกราฟ เช่น กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลากับปริมาตรของแก๊สผลิตภัณฑ์ แล้วเขียนสรุปผลการทดลองเป็นข้อ ๆ 
จากกราฟ 

Elaboration 
ขยายความรู้และเช่ือมโยงความรู้ไป
ยั งหลักการหรือองค์ค วามรู้ท าง
วิทยาศาสตร์หรือสถานการณ์ใหม่ที่
เกี่ยวข้องโดยอาจจะมีการน้าการ
เปรียบเทียบหรืออุปมาที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการสอนในขั้นนี้ 

ครูใช้ค้าถามกระตุ้นให้นักเรียนวิจารณ์ผลการทดลอง โดยให้เปรียบเทียบผล
การทดลองว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ 1.สมมติฐาน 2.ทฤษฎีเคมี 3.ผลจาก
กลุ่มอื่น ๆ และมีค้าถามเช่ือมโยงความรู้ไปที่สถานการณ์ใหม่เช่น “ถ้าน้าสาร
ในธรรมชาติที่มีสารประกอบคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ เช่น เปลือกหอย 
เปลือกปู และเปลือกไข่ มาท้าปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (ที่มี
ความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากัน) จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” 

Evaluation  
การป ระ เมิ น การ เรี ยน รู้ จ ากทุ ก
ขั้นตอนของการท้ากิจกรรม 

ก่อนการทดลองนักเรียนตั้งสมมติฐานการทดลอง ระหว่างทดลองครูใช้ค้าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสังเกตการทดลอง หลังการ
ทดลองมีค้าถามท้ายการทดลอง เช่น จงหาอัตราเร็วของปฏิกิริยาในช่วงเวลา
ระหว่างนาทีที่ 4-5 ของ Na2CO3 กับกรด HCl 

 
 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัยสองล้าดับขั้น จ้านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย (1) นิยาม

ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 6 ข้อ (2) พลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา 5 ข้อ และ (3) ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรา
การเกิดปฏิกิริยา 9 ข้อ โดยขั้นแรกเป็นการเลือกค้าตอบที่ถูกต้อง มีค่า 1 คะแนน และขั้นที่สองเป็นการแสดงเหตุผลมี
ค่า 1 คะแนน รวมเป็น 2 คะแนน ทั้งนี้ ตัวอย่างของแบบวัดมโนมติและเกณฑ์การให้คะแนนค้าอธิบาย แสดงในรูปที ่2 
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ค าถาม: 20) ปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไบคาร์บอเนตกับสารละลายกรดอะซติิก เกิดขึ้นตามสมการต่อไปนี ้

  NaHCO3(s) + HCl(aq)    CO2(g) + NaCl(aq) + H2O(l) + พลังงาน 
การเปลีย่นแปลงใดที่จะมีผลท้าใหอ้ัตราการเกิดปฏิกริิยามีค่าลดลงท้ัง 2 กรณี 

  การเพิ่มความเขม้ข้นของ HCl(aq) และการเพิ่มอุณหภมูิในการท้าปฏิกิริยา 
  การลดความเข้มข้นของ HCl(aq) และการลดอุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยา 

   การลดความเข้มข้นของ HCl(aq) และการเพิ่มอุณหภูมิในการท้าปฏิกิริยา 
ค าอธิบาย: เพราะ   การลดความเข้มข้นของ HCl เป็นการลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น ท้าให้อัตราการเกิดปฏิกิริยา

ลดลง และปฏิกริิยานี้เป็นแบบคายความร้อน การเพิ่มอุณหภูมิจะทา้ให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  .            
เกณฑ์การให้คะแนนเหตุผลหรือค าอธิบาย 

รหัส คะแนน ค้าอธิบายกลุ่มคา้ตอบ (มโนมติ)  
S20A +0.50 ระบุปฏิกริิยาคายพลังงาน 
M20A 0 ระบุปฏิกริิยาดดูพลังงาน 
S20B +0.75 การลดอณุหภูมิท้าให้ปฏิกริิยานี้เกดิเร็วขึ้น (หรือการเพิ่มอุณหภูมิท้าให้ปฏิกิริยานีเ้กิดช้าลง) 

หรือการเพิ่มอณุหภูมิท้าให้ปฏิกริิยานี้เกิดเร็วขึ้น (หรือการลดอุณหภมูิท้าให้ปฏิกิริยานีเ้กิดช้าลง) 
M20B 0 การลดอณุหภูมิท้าให้ปฏิกริิยานี้เกดิช้าลง (หรือการเพิม่อุณหภูมิท้าให้ปฏิกิริยานีเ้กิดเร็วขึ้น) 

หรือการเพิ่มอณุหภูมิท้าให้ปฏิกริิยานี้เกิดช้าลง (หรือการลดอณุหภมูทิ้าให้ปฏิกิริยานี้เกดิเร็วขึ้น) 
S20C +0.75 การเพิ่มความเข้มข้นท้าให้อัตราเรว็ข้ึน หรือการลดความเขม้ข้นท้าให้อัตราช้าลง 
M20C 0 การเพิ่มความเข้มข้นท้าให้อัตราช้าลง หรือการลดความเข้มข้นท้าให้อัตราเร็วขึ้น  

รูปที ่2 ตัวอย่างแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เฉลย และเกณฑ์การใหค้ะแนน โดยรหัส S และ M เป็นรหัส 
ของมโนมติที่ถูกและผิด ตัวเลขแทนล้าดับข้อ และ A, B และ C แทนล้าดับมโนมติในข้อน้ัน ๆ ในแบบวัด 

 
2) แบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่อวิชาเคมีก่อนและหลังเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ 

ทั้งนี้ แบบสอบถามนี้ได้แปลและปรับปรุงจาก Coll, Dalgety and Salter (2002) ซึ่งประกอบด้วยรายการค้าถาม 18 
รายการ จ้าแนกเป็นด้านกิจกรรม ครูผู้สอน และนักเรียน จ้านวน 10, 3 และ 5 รายการ ตามล้าดับ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการเก็บข้อมลูมีดังนี ้
1) นักเรียนกรอกแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย แล้วท้าแบบวัดความเข้าใจมโนมติก่อนเรียน 

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และกรอกแบบสอบถามเจตคติและประสบการณ์ต่อวิชาเคมีก่อนเรียน 
2) นักเรียนท้ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะผ่านวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 

จ้านวน 4 การทดลอง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยมีการสังเกตบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ขณะท้ากิจกรรม (รูปที ่3) 
3) นักเรียนท้าแบบวัดความเข้าใจมโนมติหลังเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และกรอกแบบสอบถาม

เจตคติและประสบการณ์ต่อวิชาเคมีหลังเรียน 
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  ก) การทดลองหาอัตรา       ข) การอภิปรายผลกลุม่ย่อย        ค) ตัวอย่างกราฟปริมาตรของ CO2 กับเวลา  

รูปที ่3 นักเรียนท้าการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่้า เรื่อง สมดลุเคมี 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดา้เนินการวิเคราะห์ข้อมลูทั้งด้านคุณภาพและเชิงสถิติ ดังนี้  
1) ผู้วิจัยได้จ้าแนกความเข้าใจมโนมติของนักเรียนโดยพิจารณาค้าตอบท้ังในส่วนของตัวเลือกและเหตุผลตาม

เกณฑ์ทีป่รับปรุงจาก ศักดิ์ศรี สุภาษร และคณะ (2559) และจาก Çalik, Ayas and Coll (2009) ดังในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แนวทางการจัดกลุ่มความเข้าใจมโนมติของนักเรียนจากแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ 
 

กลุ่มความเข้าใจมโนมต ิ
การพิจารณาค้าตอบในแต่ละส่วน 

ตัวเลือก เหตุผล* 
กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์  

(Sound Conceptual Understanding: SU) 
ถูกต้อง ถูกต้องสมบูรณ์ (มี S ครบ) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องแตไ่ม่สมบูรณ์ 
(Partial Conceptual Understanding: PU) 

ถูกต้อง ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ์และไม่มสี่วนผิด 
(ม ีS ไม่ครบ แตไ่มม่ี M) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วน 
และผดิบางส่วน (Partial with Mis-

Conceptual Understanding: PMU) 

ถูกต้อง ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (มีทั้ง S และ M) 
ผิด ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ (มี S ครบ) 
ผิด ถูกต้องแต่ไมส่มบูรณ์ (มี S ไมค่รบ แต่ไม่มี M) 

กลุ่มความเข้าใจมโนมตผิิด  
(Mis-Conceptual Understanding: MU) 

ผิด ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (มีทั้ง S และ M) 
ผิด ไม่ถูกต้อง แต่ยังเกี่ยวข้องกับโจทย ์(มี M ไม่มี S) 

กลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ  
(No Conceptual Understanding: NU) 

ผิด ไม่เกี่ยวกับโจทย์/ไม่แสดงเหตุผล  
(ไม่มีทั้ง S และ M) 

 *S และ M แทนรหัสของมโนมติที่ถูกต้องและผดิ (ดูเกณฑ์การให้คะแนนเหตุผลหรือค้าอธิบายในรูปที ่2 ประกอบ) 
 

2) วิเคราะห์คะแนนความเข้าใจมโนมติจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ทาง
สถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (dependent 
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samples t-test) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้ยังมีการค้านวณความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งในกรณีที่
เป็นร้อยละความก้าวหน้าจริง (% actual gain) และในกรณีที่เป็นความก้าวหน้าแบบปกติ (normalized gain: <g>) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) คะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน 

(2) กลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) เจตคติและประสบการณ์ต่อวิชาเคมี ดังนี้  
 คะแนนความเข้าใจมโนมติ เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนดัง
ตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 26.41 (mean 10.57 และ S.D. 
3.18) จ้าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 35.17 (mean 7.03 และ S.D. 2.17) และส่วนของการแสดงเหตุผล
ร้อยละ 17.66 (mean 3.53 และ S.D. 1.33) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วน
ของการแสดงเหตุผลมากกว่าสองเท่า อย่างไรก็ตาม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ  
พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนโดยรวมเป็นร้อยละ 70.80 (mean 28.30 และ S.D. 2.82) 
จ้าแนกเป็นคะแนนส่วนของตัวเลือกร้อยละ 77.67 (mean 15.53 และ S.D. 1.48) และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อย
ละ 63.93 (mean 12.79 และ S.D. 1.56) จะเห็นได้ว่านักเรียนยังมีคะแนนหลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วน
ของการแสดงเหตุผล แต่มีน้้าหนักใกล้เคียงกันมากกว่าคะแนนก่อนเรียน 
ตารางที่ 3 คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกดิปฏิกริิยาเคมี (n = 30) 
 

อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
 (เต็ม) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า T (T-test 
ก่อน-หลัง) mean S.D. % mean S.D. % % <g> ความหมาย 

1) นิยาม (12) 4.43 2.19 36.89 9.07 1.43 75.56 38.67 0.61 ปานกลาง 7.96D 
    - ตัวเลือก (6) 2.60 1.40 43.33 4.93 0.69 82.22 38.89 0.69 ปานกลาง 9.06D 
    - เหตุผล (6) 1.83 0.99 30.44 4.13 0.85 68.89 38.44 0.55 ปานกลาง 9.37D 
2) พลังงาน (10) 2.07 1.82 20.73 6.53 1.58 65.27 44.53 0.56 ปานกลาง 6.89D 
    - ตัวเลือก (5) 1.47 1.46 29.33 3.67 0.92 73.33 44.00 0.62 ปานกลาง 13.52D 
    - เหตุผล (5) 0.61 0.45 12.13 2.86 0.75 57.20 45.07 0.51 ปานกลาง 10.19D 
3) ปัจจัยที่ส่งผล (18) 4.07 1.37 22.58 12.73 1.57 70.70 48.12 0.62 ปานกลาง 13.17D 
    - ตัวเลือก (9) 2.97 1.25 32.96 6.93 0.94 77.04 44.07 0.66 ปานกลาง 26.76D 
    - เหตุผล (9) 1.10 0.34 12.20 5.79 0.91 64.37 52.17 0.59 ปานกลาง 21.43D 
4) รวม (40) 10.57 3.18 26.41 28.32 2.82 70.80 44.39 0.60 ปานกลาง 18.02D 
    - ตัวเลือก (20) 7.03 2.17 35.17 15.53 1.48 77.67 42.50 0.66 ปานกลาง 24.25D 
    - เหตุผล (20) 3.53 1.33 17.66 12.79 1.56 63.93 46.28 0.56 ปานกลาง 23.90D 
 D และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไมแ่ตกต่าง’ อย่างมีนัยส้าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05) 
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เมื่อพิจารณาร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual 
gain) โดยรวมเป็นร้อยละ 44.39 จ้าแนกเป็นส่วนของตัวเลือกร้อยละ 42.50 และส่วนของการแสดงเหตุผลร้อยละ  
46.28 ในกรณีที่พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ (normalized learning gain) หรือค่า <g> พบว่า 
นักเรียนมีค่า <g> โดยรวมเป็น 0.60 จ้าแนกเป็นค่า <g> ส่วนของตัวเลือก 0.66 และค่า <g> ส่วนของการแสดง
เหตุผล 0.56 ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมีร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียนจริงใน
ส่วนของเหตุผลสูงกว่าส่วนของตัวเลือกเล็กน้อย โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติในส่วนของตัวเลือกสูงกว่า
ส่วนของเหตุผลเล็กน้อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่า ค่า T ของคะแนนเฉลี่ยมโนมติโดยรวม มโนมติส่วนของตัวเลือก และมโนมติส่วนของการ
แสดงเหตุผล มีค่าเป็น 18.02 24.25 และ 23.90 ตามล้าดับ แสดงว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี และเมื่อจ้าแนก มโนมติอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีออกเป็น 
3 มโนมติย่อย ได้แก่ (1) นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2) พลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา และ (3) 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะพบว่า นักเรียนมีร้อยละคะแนนก่อนเรียนสูงที่สุดในมโนมตินิยามของ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 36.89) และต่้าที่สุดในมโนมติพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 
20.73) ทั้งนี้นักเรียนมีร้อยละของคะแนนก่อนเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกสูงกว่ามโนมติในส่วนของเหตุผลมากกว่าสอง
เท่าในมโนมติพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อย่างไรก็ตาม หลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ พบว่า นักเรียนยังคงมีร้อยละของคะแนนหลังเรียนสูงที่สุดในมโนมติ
นิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 75.56) ส่วนพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่มีร้อยละ
ของคะแนนหลังเรียนต่้าที่สุด (ร้อยละ 65.27) ทั้งนี้ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนมโนมติในส่วนตัวเลือกใกล้เคียงกับมโน
มติในส่วนของเหตุผลมากขึ้นท้ังสามมโนมติย่อย จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระ
ต่อกันที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติในทุกมโนมติย่อย โดยมีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual gain) ของแต่ละหัวข้อ
เป็น 38.67 44.53 และ 48.12 ตามล้าดับ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ หรือ <g> เป็น 0.61 0.56 และ 
0.62 ตามล้าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทุกมโนมติย่อย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นมโนมติที่นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนจริงและความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติสูง
ที่สุด ส่วนพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นมโนมติที่นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติน้อยที่สุด  
 

กลุ่มความเข้าใจมโนมติจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติ เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
จากการจัดกลุ่มนักเรียนโดยอาศัยค้าตอบแบบวัดความเข้าใจมโนมตใินส่วนของตัวเลอืกและเหตุผลเป็นเกณฑ์ 

สามารถจ้าแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มความเข้าใจมโนมติต่าง ๆ ได้ดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (n = 30) 
 

มโนมติอตัราการ
เกิดปฏิกริิยาเคม ี

มโนมติก่อนเรียน (ร้อยละ) มโนมตหิลังเรียน (ร้อยละ) การเปลีย่นแปลง (ร้อยละ)* 
SU PU PMU MU NU SU PU PMU MU NU SU+PU PMU MU+NU 

1) นิยาม 6.67 25.00 22.22 7.78 38.33 33.89 29.44 25.00 3.89 7.78 31.66 2.78 -34.44 
2) พลังงาน 0.00 9.33 21.33 6.00 63.33 30.00 36.67 13.33 7.33 12.67 57.34 -8.00 -49.33 
3) ปัจจัยที่มีผล 0.00 4.81 30.37 10.74 54.07 35.93 21.11 21.85 10.00 11.11 52.23 -8.52 -43.7 

รวม 2.00 12.00 25.67 8.67 51.67 33.83 27.50 20.67 7.50 10.50 47.33 -5.00 -42.34 
  * เครื่องหมาย + และ – แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลง ตามล้าดับ 
 

จะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
(PU) ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) ผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เป็น 2.00 
12.00 25.67 8.67 และ 51.67 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เมื่อ
พิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในแต่ละกลุ่มเป็น 33.83 27.50 20.67 7.50 
และ 10.50 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และกลุ่ม
ความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) ทั้งนี้ หลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มที่มีมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ 
(SU) และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้น 31.83 และ 15.50 ตามล้าดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติ
ถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) กลุ่มมโนมติผิดหรือคลาดเคลื่อน (MU) และกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) 
ลดลง 5.00 1.17 และ 41.17 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า ผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์
และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) เพิ่มขึ้น 47.33 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่
มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) ลดลง 42.34  

เมื่อพิจารณาจ้าแนกร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติย่อยก่อนเรียน (ตารางที่ 4) พบว่า ร้อยละของนักเรียน
ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) จากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุดเป็นมโนมติพลังงานกับการด้าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อย
ละ 63.33) ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อยละ 54.07) และนิยามของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ร้อย
ละ 38.33) ตามล้าดับ แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  เมื่อ
พิจารณาร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติย่อยหลังเรียน พบว่า แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงร้อยละของนักเรียนใน
กลุ่มมโนมติต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) 
ลดลงเป็นอย่างมากในทุกมโนมติย่อย และมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มมโนมติถูกต้อง (SU) และกลุ่มถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ (PU) เพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อ นอกจากน้ี จะเห็นได้ว่าทุกมโนมติย่อยยงัมีร้อยละของนักเรียนในกลุม่ความเข้าใจมโนมติ
ถูกต้อง (SU) สูงกว่าในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) สูงกว่ากลุ่มความเข้าใจมโนมติ
ผิด (MU) และสูงกว่ากลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) แต่ในทุกมโนมติย่อยยังคงมีร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติถูกต้องบางส่วนและผิดบางส่วน (PMU) อยู่พอสมควร (ร้อยละ 13.33 – 25.00) อย่างไรก็ตาม ผลรวม
ร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) มีค่าสูงกว่าผลรวมร้อยละ
ของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) มากกว่าสามเท่าในทุกมโนมติย่อยอีก
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ด้วย โดยทุกมโนมติย่อยมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
(SU+PU) สูงกว่าร้อยละ 60 และมีผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ 
(NU+MU) ต่้ากว่าร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่า การทดลองเคมีแบบสืบเสาะในการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความเข้าใจมโนมติของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติจากผิดหรือคลาดเคลื่อน
ไปทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น 

เจตคติและประสบการณ์ต่อวิชาเคมี 
จากการส้ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการ

ทดลองเคมีแบบสืบเสาะ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย 5 หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง และ 1 หมายถึง ไม่พึง
พอใจอย่างยิ่ง ดังแสดงในตารางที่ 5  

 
ตารางที่ 5 ผลการส้ารวจเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนด้วยการทดลองเคมี (n = 30) 
 

เร่ือง 
ก่อนเรียน หลังเรียน T 

(T-test) mean S.D. ระดับ mean S.D. ระดับ 
ก) ด้านกิจกรรมการทดลอง 4.08 0.33 พึงพอใจ 4.31 0.30 พึงพอใจ 2.90D 
ข) ด้านครูเคมีทีส่อนในครั้งนี ้ 4.08 0.37 พึงพอใจ 4.50 0.42 พึงพอใจ 4.76D 
ค) ด้านนักเรียน 4.07 0.46 พึงพอใจ 4.30 0.45 พึงพอใจ 1.85E 

รวม 4.07 0.28 พึงพอใจ 4.33 0.31 พึงพอใจ 3.32D 
D และ E แทน ‘แตกต่าง’ และ ‘ไมแ่ตกต่าง’ อย่างมีนัยส้าคัญที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05)  
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีเฉลี่ย 4.07 (S.D. 0.28) ซึ่งอยู่ในระดับ 
“พึงพอใจ” โดยมีความพึงพอใจทุกด้านใกล้เคียงกัน หลังเรียนด้วยชดุการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ พบว่า นักเรียนมีเจต
คติและประสบการณ์ในการเรียนวชิาเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 4.33 (S.D. 0.31) ซึ่งอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” โดยมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในด้านครเูคมีทีส่อนในครั้งนี้ จากการทดสอบค่าทแีบบตัวอย่างไม่อสิระต่อกัน ที่ระดบัความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีเจตคติและประสบการณ์ในการเรียนวิชาเคมีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส้าคญั
ทางสถิติทั้งในด้านกิจกรรมการทดลอง ด้านครูเคมีที่สอนในครั้งนี้ และภาพรวม แตไ่ม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทาง
สถิติในด้านนักเรียน แสดงว่าการทดลองเคมีแบบสืบเสาะนีส้ามารถท้าให้นักเรียนมเีจตคติและประสบการณ์ในการ
เรียนวิชาเคมไีปในทางบวกได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยด้านคะแนนความเข้าใจมโนมติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ จะเห็นได้
ว่า นักเรียนมคีะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนในทุกมโนมติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ (วิชัย ลาธิ  และศักดิ์ศรี สุภาษร , 2556; จินดา 
พราหมณ์ชู และคณะ, 2553) ที่อธิบายไว้ว่า กิจกรรมการทดลองสืบเสาะเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
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พัฒนาความเข้าใจมโนมติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ เพราะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นทักษะการ
คิดและทักษะความรู้ในขั้นสูง ท้าให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชานั้น ๆ ได้ และ
ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลของการทดลองที่ได้แล้วน้ามาเปรียบเทียบและเชื่อมโยงเข้ากับ
หลักการที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน้ามาอธิบายและเป็นค้าตอบของค้าถามที่ได้ตั้งไว้ในตอนต้น นักเรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้กระบวนการท้างานกลุ่ม  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู มีความกระตือรือร้นในการท้ากิจกรรมตลอดจนสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่อธิบายไว้ว่า กิจกรรมการทดลองหรือกิจกรรมใด ๆ ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่
สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจ้าสิ่งที่สังเกตได้
ดี และน้ามาสู่การสร้างค้าอธิบายและขยายความรู้จนกระทั่งเกิดเป็นความเข้าใจมโนมติที่คงทนมากขึ้นนั่นเอง 
(Supasorn and Promarak, 2015) 

การทีน่ักเรียนมีคะแนนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผลประมาณร้อยละ 13 หรือประมาณ 1.21 – 
1.24 เท่า หรือมีความก้าวหน้าแบบปกติของตัวเลือกสูงกว่าเหตุผลเล็กน้อย แต่ก็ยังอยูในระดับปานกลางเท่ากัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับแบบวัดที่ต้องเขียนแสดงเหตุผลหรือวาดภาพประกอบ และนักเรียนหลายคน
ยังไม่สามารถแสดงเหตุผลที่ตรงกับตัวเลือกเท่าใดนัก ส่ งผลให้คะแนนในส่วนของการแสดงเหตุผลต่้ากว่าส่วนของ
ตัวเลือก อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนและประสบการณ์เกี่ยวกับการท้าแบบวัดแบบวินิจฉัยสองล้าดับขั้นอาจจะช่วยให้
นักเรียนสามารถทักษะเหล่านี้ได้ดีขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะความก้าวหน้าทางการเรียนในส่วนเหตุผล พบว่าเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงกว่าเรื่องอื่น ๆ อาจเพราะใบกิจกรรมการทดลองเคมี
ย่อส่วนเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ผู้วิจัยออกแบบมานั้น ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงเหตุผลไม่ว่าจะเป็นส่วนสมมติฐาน
การทดลอง ได้เสนอแนะนักเรียนให้เดาค้าตอบพร้อมให้เหตุผลประกอบ มีค้าถามก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิดที่นักเรียนได้ฝึกเขียนแสดงเหตุผลทั้ง 4 การทดลองท้าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
สูงที่สุดในเนื้อหาเรื่องนี้ 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนเป็นกลุ่มความ
เข้าใจมโนมติหลังเรียน พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่น่าพอใจ กล่าวคือ มีการ
เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มมโนมติที่ผิดและไม่มีมโนมติ (MU+NU) มาเป็นกลุ่มมโนมติถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และถูกต้อง
สมบูรณ์ (PU+SU) มากขึ้น ทั้งนี้ ก่อนเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มอยู่ในกลุ่มมโนมติมโนมติที่ผิดและไม่มีมโนมติ 
(MU+NU) เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.34) และหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่ที่กลุ่มมโนมติถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่และถูกต้องสมบูรณ ์(PU+SU) มากขึ้น (ร้อยละ 61.33) หรืออาจจะกล่าวได้ว่า นักเรียนในกลุ่มมโนมติมโน
มติที่ผิดและไม่มีมโนมติ (MU+NU) มีจ้านวนลดลงไปมากกว่าร้อยละ 42.34 และมีนักเรียนกลุ่มมโนมติถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่และถูกต้องสมบูรณ์ (PU+SU) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 47.33 อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าทั้งยังมีนักเรียนบางส่วนท่ียัง
อยู่ในกลุ่มที่มีความเข้าใจมโนมติต่้า (PMU+MU+NU) อยู่เป็นจ้านวนมากพอสมควร (ร้อยละ 38.67) โดยมโนมติที่มี
นักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติต่้า (PMU+MU+NU) มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
(ร้อยละ 42.96)  ในขณะที่มโนมติที่มีนักเรียนอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติสูง (PU+SU) มากที่สุด ได้แก่ พลังงานกับ
การด้าเนินไปของปฏิกิริยา (ร้อยละ 66.67) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมโนมติปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็น
เรื่องที่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง เช่น ชนิดของปฏิกิริยา ธรรมชาติของสาร อุณหภูมิ และความเข้มข้น เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม การที่นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติได้เท่าที่ควร ส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
ความเข้าใจมโนมติที่ เยาวเรศ ใจเย็น และคณะ (2550) ได้รายงานเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงมโนมติก็เป็น
เรื่องที่ยากส้าหรับนักเรียนบางส่วน แม้จะได้เรียนและท้ากิจกรรมการทดลองผ่านไปแล้ว แต่นักเรียนก็ยังมีแนวโน้มใน
การเก็บมโนมติที่คลาดเคลื่อนได้เสมอ (Mulford & Robinson, 2002) 

 
 

สรุปผลการวิจัย  
 จากการพัฒนาการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และน้าไปจัดการเรียนรู้ส้าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนในกรณีของคะแนนรวม ตัวเลือก และเหตุผล ส้าหรับ
ก่อนเรียนเป็น 26.41 35.17 และ 17.66 และส้าหรับหลังเรียนเป็น 60.64 67.16 และ 54.11 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า
นักเรียนยังมีคะแนนหลังเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของการแสดงเหตุผล แต่มีน้้าหนักใกล้เคียงกันมากกว่า
คะแนนก่อนเรียน เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าแบบปกติ หรือค่า <g> พบว่า นักเรียนมีค่า <g> โดยรวม ตัวเลือก และ
การแสดงเหตุผลเป็น 0.60 0.66 และ 0.56 ตามล้าดับ ซึ่งจัดอยู่ใน “ความก้าวหน้าปานกลาง” ทั้งสามกรณี โดยมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนในส่วนของตัวเลือกสูงกว่าส่วนของเหตุผลเล็กน้อย ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการ
ทดสอบค่าทีแบบตัวอย่างไม่อิสระต่อกันท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโน
มติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแต่ไม่แตกต่างจากคะแนนความคงทนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติทั้งสามกรณี แสดงให้เห็น
ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองนี้นี้สามารถท้าให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเพิ่มขึ้นและมีความคงทนของมโนมติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติต่าง ๆ พบว่า ก่อนเรียนด้วยการทดลองเคมีแบบ
สืบเสาะ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU) เมื่อพิจารณาความเข้าใจโนมติหลังเรียน พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์ (SU) และกลุ่มความเข้าใจมโนมติถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ (PU) โดยผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องสมบูรณ์และถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ (SU+PU) 
เพิ่มขึ้น 47.33 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนในกลุ่มความเข้าใจมโนมติผิดและไม่มีความเข้าใจมโนมติ (NU+MU) 
ลดลง 42.34 
 การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ (1) การใช้การเปรียบเทียบหรือการอุปมาประกอบการ
สอนจะต้องระมัดระวังการน้าไปสู่ความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญในข้อนี้ แต่อาจจะยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังคงมีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น การเลือกใช้การ
อุปมาที่เหมาะสมและเห็นภาพชัดเจนจะท้าให้การใช้การเปรียบเทียบนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วิทยา ภาช่ืน และ
ไพศาล สุวรรณน้อย , 2553; Hompromma and Suwannoi, 2010) และ (2) กิจกรรมการทดลองเคมีต้องเป็น
กิจกรรมที่สามารถเป็นตัวแทนการทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาในลักษณะอื่นได้และต้องมีความปลอดภัยและใช้
สารเคมีที่หาง่ายและไม่แพง เพื่อให้ครูสามารถจัดหาสารเคมีและอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการทั่วไปได้ 
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บทคัดย่อ  
        การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ในรายวิชา
ปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ในด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ด้านสารเคมี ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านสัตว์ทดลอง และประเด็นความสุขในการท าปฏิบัติการ จาก
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทั้งหมด 59 คน เพศชาย 7 คน และเพศหญิง 52 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาเคมี สาขา
ชีววิทยา และสาขาเคมี-ชีววิทยา ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และใช้ ANOVA ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่มีต่อการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71±0.73 จัดอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก โดยด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านสารเคมี ด้านห้องปฏิบัติการ และด้านสัตว์ทดลอง นักศึกษามีระดับความพึง
พอใจมาก ส่วนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และด้านวัสดุ-อุปกรณ์ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ในขณะที่
นักศึกษามีความสุขในการปฏิบัติการในระดับความพึงพอใจมาก (4.08±0.74) จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่มีความแตกตา่งกัน และนักศึกษาสาขาเคมี ชีววิทยา และเคมี-ชีววิทยา มี
ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่แตกต่างเช่นกัน 
 

ค าส าคัญ  : ความพึงพอใจ ; ปฏิบัติการสัตววิทยา ; การบริการ 
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Abstract  
Student s’  satisfaction towards the practical services from scientist in the course of zoology 

laboratory at the Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University  was divided into 7 
parts.  They were the scientists, scientific instruments, materials, chemicals, laboratories, animal 
samples and students’  happiness during performing their labs.  The data was collected from 59 
students of chemistry, biology and chemistry- biology majors.  There were 7 male and 52 female 
students registered in zoology laboratory course in the second semester of 2016.  The research 
instrument used in this study was the questionnaire whereas the statistics applied in this study were 
percentage, mean and standard deviation.   Moreover, ANOVA was employed for analyzing a 
comparison of the students’  satisfaction in each major towards the services.  It was found that the 
services were satisfied in high level.  Furthermore, the satisfaction towards scientists, chemicals, 
laboratories, animal samples and a happiness during working in the laboratory was high whereas the 
satisfaction towards the scientific instruments and the materials was average.  From the statistical 
analysis, it can be concluded that the satisfaction level in each part were not different.  In addition, 
the chemistry, biology, and chemistry-biology students were not differently satisfied in each part. 
 
Keywords  :  Satisfaction ; Zoology Laboratory ; Service 
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บทน า  

722-242 ปฏิบัติการสัตววิทยาเป็นรายวิชาปฏิบัติการตามรายวิชา 722-241 สัตววิทยาทั่วไป จ านวน 1 
หน่ วยกิต  เปิ ดสอนโดยแผนกวิชา ชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในภาคเรียนท่ี 2 ของทุกปีการศึกษา เป็นวิชาเอกบังคับส าหรับนักศึกษา
ในสาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มวิชาเอก
เลือกส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในกลุ่มวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ และเป็นกลุ่มวิชาโทเลือกส าหรับ
นักศึกษาสาขาเคมี (วิชาโทชีววิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556) ใน
รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดจ าแนกพวกและลักษณะของสัตว์ กายวิภาค สรีระวิทยาระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตามล าดับของอนุกรมวิธาน จ านวน 12 ปฏิบัติการ ดังนี้ ปฏิบัติการโปรโต
ซัว พอริเฟอรา (ฟองน้ า) ซีเลนเทอราตา แพลทีเฮลมินธิส (หนอนตัวแบน) นีมาเทลมินทิส (หนอนตัวกลม) มอลลัสกา 
(หอย หมึก) แอนเนลิดา (หนอนปล้อง) เอไคโนเดอร์มาตา (ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยเม่น) อาร์โทรโพดา (แมง แมลง 
กุ้ง ปู) ทูนิเคทและแอมฟิออกชัส ปลา (ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาตะเพียน) และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (กบและไก่) 
โดยแต่ละปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ (บุคลากรสายปฏิบัติการ) ต้องจัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ -อุปกรณ์ 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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สารเคมี สัตว์ทดลอง (สัตว์ทดลอง สัตว์ตัวอย่างดอง และสัตว์ตัวอย่างแห้ง) ที่ใช้ในปฏิบัติการ ไว้บริการในปริมาณที่
เพียงพอหรือเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบเตรียมปฏิบัติการ
สัตววิทยา แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ต้องประสบปัญหาในการเตรียมปฏิบัติการ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุ -อุปกรณ์ มีไม่
เพียงพอ สัตว์ทดลองหายากมากขึ้น บางครั้งไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาดหรือท่าเรือประมง บางปฏิบัติการหา
สัตว์ทดลองไม่ได้ หรือมีแต่ฤดูกาลไม่สัมพันธ์กับการเปิดภาคการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้น โดยใช้วิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT analysis ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับที่ดี มีเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ วัสดุ-อุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างสัตว์ทดลอง ไว้บริการในปริมาณที่เหมาะสม แต่ยังขาดการประเมิน
ความพึงพอใจจากนักศึกษาที่ใช้บริการ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกา ร
เตรียมปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุนโดยตรงในแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาค่อนข้างน้อย ได้แก่ 
เรื่องการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี 
(เบญญาภา แสนสุทธิ์ และคณะ, 2559) เรื่องความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันภาษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (บ ารุง กันรัมย์ และคณะ, 2556) เรื่องความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษาในการรับบริการใช้ห้องปฏิบัติการของแผนกช่าง อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี กับนักเรียนระดับ 
ปวช. และ ปวส. ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (แดนชัย เปาจีน, 2554) และเรื่องศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และ กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, 2555) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการในระดับส านักงาน หน่วยงาน และคณะ ในมหาลัยต่างๆ เช่น การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ภานุเดช เพียร
ความสุข, 2558) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สมหมาย เปีย
ถนอม, 2551) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สิริกันยา พัฒนภูทอง, 2546) ความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (น้ าลิน เทียมแก้ว, 2556) และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข (ฝ่ายอาคารสถานที่ วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก, 2555) ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม (บรรจง พลไชย, 2554) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (อุทิศ บ ารุงชีพ, 2560) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จาก
นักวิทยาศาสตร์ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาความ
พึงพอใจ 6 ด้าน กับ 1 ประเด็น คือ ด้านนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ-อุปกรณ์ สารเคมี ห้องปฏิบัติการ 
สัตว์ทดลอง และประเด็นความสุขในการปฏิบัติการ เพื่อประเมินว่านักศึ กษามีความพึงพอใจต่อการบริการที่เป็น
ประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการแต่ละด้านในรายวิชานี้อยู่ในระดับใด ซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับและ
เป็นตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจที่บ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรสายปฏิบัติการและแผนก
วิชาวิชาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีความคาดหวังว่าผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงการ
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เตรียมปฏิบัติการให้ดีขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เรื่องตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน โดยมีหลักการส าคัญ คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ใน 3 เรื่องย่อยของตัวบ่งช้ีนี้ คือ เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่องการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเรื่องการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ดังนั้นการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้จึงประโยชน์มากต่อนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาปฏิบัติการสัตว
วิทยาในภาคการศึกษาต่อไป โดยผู้ปฏิบัติงานจะน าผลการศึกษาไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และก าหนดแผนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
หรือนักศึกษาได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีความสุขในการท าปฏิบัติการ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ในวิชา

ปฏิบั ติ การสัตววิทยา  แผนกวิชา ชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้าน
วัสดุ-อุปกรณ์ ด้านสารเคมี ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านสัตว์ทดลอง และประเด็นความสุขในการปฏิบัติการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ใน

การท าปฏิบัติการของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ทั้งหมด 12 บทปฏิบัติการ ซึ่งนักศึกษาที่ลงเรียนใน
รายวิชานี้ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาชีววิทยา และ สาขาเคมี สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  และนักศึกษาสาขาเคมี-
ชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากการบริการที่เป็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากนักวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบและดูแลในรายวิชานี้ ประเด็นในการศึกษาความพึงพอใจ
ประกอบด้วย 6 ด้าน 1 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านนักวิทยาศาสตร์ 2) ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3) ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ 4) 
ด้านสารเคมี 5) ด้านห้องปฏิบัติการ 6) ด้านสัตว์ทดลอง และประเด็นความสุขในการปฏิบัติการ  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 59 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

ปฏิบัติการสัตววิทยา ช้ันปีท่ี 2 สาขาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 22 คน และสาขาชีววิทยา 
และสาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 37 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2560) 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการในการท าปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการสัตว

วิทยา ซึ่งเปิดสอนโดยแผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะด าเนินการหลังจากนักศึกษาสิ้นสุดการเรียนใน

รายวิชาดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งคณะผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการประกอบด้วย เพศ ระดับช้ันปี สาขาวิชาเอก และคณะสังกัดของ
นักศึกษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ด้าน กับ 1 ประเด็น คือ  
1. ด้านการบริการของนักวิทยาศาสตร์ ข้อท่ี 1- 4 
2. ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ข้อท่ี 5 - 7 
3. ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ข้อท่ี 8 - 9 
4. ด้านสารเคมี ข้อท่ี 10  
5. ด้านห้องปฏิบัติการ ข้อที่ 11 – 12 
6. ด้านสัตว์ทดลอง ข้อท่ี 13 – 17  
7. ความสุขในการปฏิบัติการ ข้อที่ 18 

เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนในแต่ละระดับดังน้ี 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 จาก 3 สาขา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ คือ สาขาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 22 
คน และ สาขาชีววิทยา และ สาขาเคมี คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 37 คน และ รวมนักศึกษาทั้งหมด 59 คน ที่ตอบ
แบบสอบถาม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ (%) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าเฉพาะค่าเฉลี่ยมาเทียบเกณฑ์ (ตามวิธีการ
ของ อุทุมพร ไวฉลาด และ วันทนีย์ โพธ์ิกลาง, 2014) เพื่อจ าแนกและอธิบายระดับความพึงพอใจดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ ANOVA เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลและเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาและคณะที่สังกัดที่มีต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ โดย
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ในวิชา

ปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับนักศึกษา
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จ านวน 59 คน เพศชาย 7 คน (11.86%) และเพศหญิง 52 คน 
(88.14%) เป็นนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีที่ 2 ทั้งหมด ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาเคมี 17 คน (28.81%) และ
สาขาชีววิทยา 20 คน (33.90%) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาเคมี-ชีววิทยา 22 คน (37.29%) สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จาก
นักวิทยาศาสตร์ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71±0.73 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านการ
บริการของนักวิทยาศาสตร์นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสัตว์ทดลอง ด้านห้องปฏิบัติการ 
ด้านสารเคมี ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 ด้านการบริการของนักวิทยาศาสตร์ ข้อที่ 1-4 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.06±0.60 อยู่
ในช่วงของระดับความพึงพอใจมาก โดยเรื่องความสุภาพในการให้บริการ (4.20±0.63) นักศึกษามีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องระบบบริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว (4.08±0.62) เรื่องการสอน อธิบายและแนะน าการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มเติม (4.00±0.55) และเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (3.95±0.59) ตามล าดับ 

 ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ข้อที่ 5-7 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.38±0.78 อยู่ในช่วง
ของระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยเรื่องสภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (3.44±0.74) และ
เรื่องความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (3.44±0.77) นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีเพียงพอกับความต้องการใช้ (3.27±0.84) 

ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ข้อที่ 8–9 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48±0.74 อยู่ในช่วงของระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่ องวัสดุ-อุปกรณ์ ชนิด ขนาดและปริมาณเพียงพอ 
(3.49±0.72) ใกล้เคียงกับเรื่องวัสดุ-อุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน (3.47±0.75) 

ด้านสารเคมี ข้อที่ 10 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนน 3.58±0.74 อยู่ในช่วงของระดับความพึง
พอใจมาก 

ด้านห้องปฏิบัติการ ข้อที่ 11–12 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.67±0.77 อยู่ในช่วงของ
ระดับความพึงพอใจมาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ (3.80±0.71) สูงกว่า
เรื่องห้องปฏิบัติการ มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา (3.54±0.83) 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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ด้านสัตว์ทดลอง ข้อที่ 13–17 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70±0.78 อยู่ในช่วงของ
ระดับความพึงพอใจมาก โดยเรื่องสัตว์ทดลอง แต่ละปฏิบัติการมีความสด (3.81±0.81) นักศึกษามีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ เรื่องสัตว์ทดลองเพียงพอกับนักศึกษา (3.76±0.81) เรื่องสัตว์ทดลอง มีขนาดเหมาะสม 
(3.68±0.72) เรื่องสัตว์ทดลอง ครบทุกชนิดตามบทปฏิบัติการ (3.66±0.77) และเรื่องตัวอย่างดอง และตัวอย่างแห้ง มี
ครอบคลุมทุกล าดับอนุกรมวิธาน (3.59±0.76) ตามล าดับ 

และความสุขในการปฏิบัติการ ข้อที่ 18 นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนน 4.08±0.74 อยู่ในช่วงของ
ระดับความพึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านนักวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบดูแลในรายวิชา (ข้อที่ 1-
4) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุดทุกเรื่อง โดยเรื่องการสอน อธิบายและแนะน าการใช้เครื่องมอื
และอุปกรณ์ ได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือ เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรื่องการบริการที่มีความคล่องตัว 
รวดเร็ว และเรื่องความสุภาพในการให้บริการ (69.49%, 64.41%, 61.02% และ 55.93% ตามล าดับ) (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านนักวิทยาศาสตร์ 
ความพึงพอใจในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 5-7) พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในเรื่องสภาพ

และความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลาง มากที่สุด (50.85%) ส าหรับเรื่องความเที่ยงตรง
และแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในปฏิบัติการ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด 
(47.46%) และในเรื่องเพียงพอกับความต้องการใช้ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางและระดับมาก เท่ากัน 
(37.29%) (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ความพึงพอใจในด้านการจัดหาจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ (ข้อที่ 8-9) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่อง 

ชนิด ขนาด และปริมาณเพียงพอกับความต้องการในระดับปานกลาง มากที่สุด (44.07%) ส่วนในเรื่องมีสภาพพร้อมใช้
งาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลางและระดับมากเท่ากัน (40.68%) (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านการจัดหาจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 
ความพึงพอใจในด้านสารเคมี (ข้อที่ 10) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด (50.85%) 

(รูปที่ 4)  
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รูปที่ 4 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านสารเคมี 
ความพึงพอใจในด้านห้องท าปฏิบัติการ (ข้อที่ 11-12) พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในเรื่อง

ห้องปฏิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในระดับปานกลาง มากที่สุด (42.37%) ส่วนในเรื่องความสะอาด
เป็นระเบียบมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด (45.76%) (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 5 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านห้องท าปฏิบัติการ 
ความพึงพอใจในด้านสัตว์ทดลอง (ข้อที่ 13-17) พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในเรื่องมีตัวอย่าง

สัตว์ทดลองเพียงพอกับนักศึกษา มีตัวอย่างสัตว์ทดลองครบทุกชนิดตามบทปฏิบัติการ สัตว์ตัวอย่างมีขนาดเหมาะสม
ส าหรับใช้ในการศึกษา ตัวอย่างสัตว์ทดลองในแต่ละปฏิบัติการมีความสด และสัตว์ตัวอย่างดองหรือแห้งมีครอบคลุมทุก
ล าดับของอนุกรมวิธานในระดับมาก มากที่สุดเหมือนกันทุกเรื่อง (42.37%, 44.07%, 47.46%, 40.68% และ 44.07% 
ตามล าดับ) (รูปที่ 6) 
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รูปที่ 6 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในด้านสัตว์ทดลอง 
ส่วนความสุขของนักศึกษาในการท าปฏิบัติการ (ข้อที่ 18) พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้มี

ความสุขในการท าปฏิบัติการในระดับมาก มากที่สุด (49.15%) (รูปที่ 7) 

 
รูปที่ 7 เปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษาที่ 

2/2559 ในประเด็นความสุขของนักศึกษาในการท าปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์ของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2/2559 (5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปานกลาง, 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด) 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

5 4 3 2 1 
1. การสอน อธิบาย และแนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มเตมิ 15.25 69.49 15.25 0 0 
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 15.25 64.41 20.34 0 0 
3. ระบบบริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว 23.73 61.02 15.25 0 0 
4. ความสุภาพในการให้บริการ 32.20 55.93 11.86 0 0 
5. สภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 8.47 33.90 50.85 6.78 0 
6. ความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 8.47 35.59 47.46 8.47 0 
7. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีเพยีงพอกับความต้องการใช้ 5.08 37.29 37.29 20.34 0 
8. วัสดุ-อุปกรณ์ ชนิด ขนาดและปริมาณเพียงพอกับความต้องการ 6.78 42.37 44.07 6.78 0 
9. วัสดุ-อุปกรณ์ มสีภาพพร้อมใช้งาน 6.78 40.68 40.68 8.47 0 
10. สารเคมีครบและเพียงพอกับความต้องการ 6.78 50.85 37.29 3.39 1.69 
11. ห้องปฏิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 13.56 35.59 42.37 8.47 0 
12. ห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ 16.95 45.76 37.29 0 0 
13. มีตัวอย่างสัตว์ทดลองเพียงพอกับนักศึกษา 18.64 42.37 37.29 0 1.69 
14. มีตัวอย่างสัตว์ทดลองครบทุกชนิดตามบทปฏิบตัิการ 13.56 44.07 37.29 5.08 0 
15. สัตว์ตัวอย่างมีขนาดเหมาะสมส าหรับใช้ในการศึกษา 11.86 47.46 37.29 3.39 0 
16. ตัวอย่างสัตว์ทดลองในแต่ละปฏิบัติการมีความสด 22.03 40.68 33.90 3.39 0 
17. สัตว์ตัวอย่างดอง สัตว์ตัวอยา่งแห้ง มีครอบคลุมทุกล าดับ 
    อนุกรมวิธาน 

10.17 44.07 42.37 1.69 1.69 

18. ความสุขในการท าปฏิบตัิการ 30.51 49.15 18.64 1.69 0 
 

นอกจากนั้น พบว่า ในตารางที่ 1 ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุ -อุปกรณ์ ด้านสารเคมี ด้าน
ห้องปฏิบัติการ และด้านสัตว์ทดลอง นักศึกษาทั้ง 3 สาขา ยังมีความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที่สุดในหลายเรื่อง
ตั้งแต่ข้อที่ 5-11 และข้อที่ 13-17 แต่มีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากนักซึ่งส่วนใหญ่ต่ ากว่า10% ยกเว้นด้านเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ในเรื่องเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอกับความต้องการใช้ (ข้อที่ 7) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
น้อย มากถึง 20.34% 

เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาโดยแยกตามสาขา (ตารางที่ 2) พบว่า ด้านการบริการของ
นักวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 1-4) นักศึกษาสาขาเคมี ชีววิทยา และ เคมี-ชีววิทยา มีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด
เหมือนกันทั้ง 3 สาขา โดยนักศึกษาสาขาเคมีมีความพึงพอใจเรื่องการสอน อธิบาย และแนะน าการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เพิ่มเติม (ข้อที่ 1) สูงที่สุด (76.47%) ส่วนนักศึกษาสาขาชีววิทยามีความพึงพอใจเรื่องการสอน อธิบาย และ
แนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มเติม (ข้อที่ 1) และเรื่องระบบบริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว (ข้อท่ี 3) สูงที่สุด 
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(70%) ในขณะที่นักศึกษาสาขาเคมี-ชีววิทยา มีความพึงพอใจเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ข้อที่ 2) สูงที่สุด 
(77.27%) 

ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อท่ี 5–7) นักศึกษาสาขาเคมีมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด โดยมีความ
พึงพอใจเรื่องความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 6) สูงที่สุด (52.94%) แตกต่างจากนักศึกษา
สาขาชีววิทยากับนักศึกษาเคมี-ชีววิทยา ที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุดเหมือนกันทั้ง 2 สาขา โดย
นักศึกษาสาขาชีววิทยามีความพึงพอใจเรื่องสภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อท่ี 5) และเรื่อง
ความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 6) สูงที่สุด (60%) ส าหรับนักศึกษาสาขาเคมี -ชีววิทยามี
ความพึงพอใจเรื่องสภาพและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ข้อที่ 5) สูงที่สุด (54.55%)  

ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ (ข้อที่ 8–9) นักศึกษาสาขาเคมีและชีววิทยามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด 
โดยนักศึกษาเคมีมีความพึงพอใจเรื่องวัสดุ -อุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน (ข้อที่ 9) สูงที่สุด (41.18%) ในขณะที่
นักศึกษาสาขาชีววิทยามีความพึงพอใจเรื่องวัสดุ-อุปกรณ์ ชนิด ขนาดและปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (ข้อที่ 8) 
สูงที่สุด (60%) แตกต่างกับนักศึกษาสาขาเคมีที่มีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเรื่องวัสดุ -
อุปกรณ์ ชนิด ขนาดและปริมาณเพียงพอกับความต้องการ (ข้อท่ี 8) สูงที่สุด (59.09%)  

ด้านสารเคมี (ข้อที่ 10) นักศึกษาสาขาเคมี ชีววิทยา และเคมี-ชีววิทยา มีความพึงพอใจในระดับมาก มาก
ที่สุดเหมือนกันท้ัง 3 สาขา (52.94% 40% และ 59.09% ตามล าดับ) 

ด้านห้องปฏิบัติการ (ข้อที่ 11–12) นักศึกษาสาขาเคมีและชีววิทยามีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด 
โดยนักศึกษาสาขาเคมีมีความพึงพอใจเรื่องห้องปฏิบัติการ มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา (ข้อที่ 11) และเรื่อง
ห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ (ข้อที่ 12) สูงที่สุดเท่ากัน (41.18%) ส่วนนักศึกษาสาขาชีววิทยามีความพึงพอใจ
เรื่องห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ (ข้อที่ 12) สูงที่สุด (55%) แตกต่างกับนักศึกษาสาขาเคมี-ชีววิทยาที่มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเรื่องห้องปฏิบัติการ มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
(ข้อท่ี 11) สูงที่สุด (50%) 

ด้านสัตว์ทดลอง (ข้อท่ี 13–17) นักศึกษาสาขาเคมี และเคมี-ชีววิทยา มีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด
เหมือนกัน โดยนักศึกษาสาขาเคมีมีความพึงพอใจเรื่องสัตว์ตัวอย่างมีขนาดเหมาะสมส าหรับใช้ในการศึกษา (ข้อที่ 15) 
และเรื่องสัตว์ตัวอย่างดองหรือแห้งมีครอบคลุมทุกล าดับของอนุกรมวิธาน (ข้อที่ 17) สูงที่สุด (58.82%) ส่วนนักศึกษา
สาขาเคมี-ชีววิทยามีความพึงพอใจเรื่องตัวอย่างสัตว์ทดลองในแต่ละปฏิบัติการมีความสด (ข้อท่ี 16) สูงที่สุด (59.09%) 
แตกต่างกับนักศึกษาสาขาชีววิทยาที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจเรื่องตัวอย่าง
สัตว์ทดลองในแต่ละปฏิบัติการมีความสด (ข้อท่ี 16) สูงที่สุด (50%) 

และความสุขในการปฏิบัติการ (ข้อที่ 18) นักศึกษาสาขาเคมีมีความสุขในระดับมากท่ีสุด มากที่สุด (47.06%) 
ในขณะที่สาขาชีววิทยาและเคมี-ชีววิทยา มีความสุขในระดับมาก มากที่สุด (60.00% และ 59.09% ตามล าดับ) 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาเอก และคณะที่นักศึกษาสังกัด พบว่า ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านก็ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (p< 0.05) 

นอกจากน้ันนักศึกษาทั้ง 3 สาขา มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นประโยชน์ให้ดียิ่งขึ้น เช่น สัตว์ทดลองมีขนาดเล็กเกินไป ควรเพิ่มจ านวน

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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สัตว์ทดลองต่อกลุ่มนักศึกษาให้มากขึ้น วัสดุ-อุปกรณ์ในการท าปฏิบัติการมีน้อยเกินไป ต้องปรับปรุงคุณภาพของสไลด์
ถาวรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าและช ารุด และจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มในการท าปฏิบัติการมากเกินไปโดยไม่ควรเกิน 
2-3 คน เป็นต้น 

 

สรุปและวิจารณผ์ลการวิจัย  
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ในวิชาปฏิบัติการ
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จ านวน 59 คน เป็นนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในช้ันปีที่ 2 ทั้งหมด ประกอบด้วย นักศึกษา
สาขาเคมี (28.81%) และสาขาชีววิทยา (33.90%) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาเคมี-ชีววิทยา (37.29%) สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษามีความพึงพอใจของต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.71 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
 ด้านการบริการของนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจากให้บริการ
ด้วยความสุภาพ ระบบบริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถสอน อธิบายและแนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
เพิ่มเติมให้นักศึกษาได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สอนการใช้
กล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องสเตอริโอ การใช้มีดผ่าตัด เทคนิคการผ่าสัตว์ทดลอง การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ฯลฯ และเปลี่ยนหลอดไฟกล้องจุลทรรศน์ได้ทันทีกรณีกล้องไฟไม่ติด เป็นต้น เนื่องจากเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ทั้งหมด 
ยังไม่เคยมีประสบการณ์การท าปฏิบัติการด้านนี้มาก่อน  
 ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจปานกลาง เนื่องจากเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส าหรับรายวิชานี้ ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนาน ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ (ต้องใช้ถึง 11 บทปฏิบัติการ) และ Water bath เป็นต้น ส่งผลให้สภาพและความพร้อมใช้งาน
ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความเที่ยงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ลดลงตามอายุ และมีปริมาณ
ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากต้องแบ่งปันให้กับปฏิบัติการในรายวิชาอื่นที่เรียนพร้อมกันด้วย  
 ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจปานกลาง เนื่องจากเรื่องวัสดุ -อุปกรณ์ 
ชนิด ขนาด และปริมาณ ไม่เป็นท่ีน่าเพียงพอใจของนักศึกษา โดยแต่ละกลุ่มได้รับในจ านวนท่ีค่อนข้างจ ากัด ขนาดก็ไม่
หลากหลาย และจ านวนไม่เหมาะสมกับสมาชิกในกลุ่ม เช่น กรรไกรผ่าตัด มีดผ่าตัด ถาดพาราฟิน ประกอบกับสภาพ
การใช้งานของวัสดุ-อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันผ่านการใช้งานมานาน มีการสั่งซื้อใหม่ทดแทนบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจาก
ปัจจัยเรื่องงบประมาณ ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรู้ 
 ด้านสารเคมี นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจากในรายวิชานี้มีการใช้สารเคมีเพียง 
3 ปฏิบัติการเท่าน้ัน แต่จัดไว้ส าหรับให้บริการในจ านวนซ้ าที่น้อยไป 
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ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในรายวิชาปฏิบัติการสตัววิทยา ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2559 (n=59) 

เร่ือง 

ระดับความพึงพอใจ (%) 
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

เคมี ชีวะ 
เคมี-
ชีวะ 

 
เคมี ชีวะ 

เคมี-
ชีวะ 

 
เคมี ชีวะ 

เคมี-
ชีวะ 

 
เคมี ชีวะ 

เคมี- 
ชีวะ 

 
 เคมี ชีวะ 

เคมี-
ชีวะ 

1. การสอน อธิบาย และแนะน าการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพิ่มเติม 11.76 10.00 22.73  76.47 70.00 63.64  11.76 20.00 13.64  0 0 0  0 0 0 
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 17.65 15.00 13.64  58.82 55.00 77.27  23.53 30.00 9.09  0 0 0  0 0 0 
3. ระบบบริการมีความคล่องตัว รวดเร็ว 23.53 10.00 36.36  52.94 70.00 59.09  23.53 20.00 4.55  0 0 0  0 0 0 
4. ความสุภาพในการให้บรกิาร 41.18 20.00 36.36  47.06 65.00 54.55  11.76 15.00 9.09  0 0 0  0 0 0 
5. สภาพและความพรอ้มใช้งานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 23.53 0 4.55  41.18 30.00 31.82  35.29 60.00 54.55  0 10.00 9.09  0 0 0 
6. ความเท่ียงตรงและแม่นย าของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 17.65 10.00 0  52.94 20.00 36.36  29.41 60.00 50.00  0 10.00 13.64  0 0 0 
7. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีเพียงพอกับความต้องการใช้ 17.65 0 0  47.06 30.00 36.36  29.41 35.00 45.45  5.88 35.00 18.18  0 0 0 
8. วัสด-ุอุปกรณ์ ชนิด ขนาดและปริมาณเพียงพอกับความต้องการ 17.65 5.00 0  41.18 25.00 59.09  35.29 60.00 36.36  5.88 10.00 4.55  0 0 0 
9. วัสด-ุอุปกรณ์ มีสภาพพร้อมใช้งาน 23.53 5.00 4.55  29.41 40.00 50.00  41.18 45.00 40.91  5.88 10.00 4.55  0 0 0 
10. สารเคมี ครบและเพียงพอกับความต้องการ 5.88 0 9.09  52.94 40.00 59.09  41.18 40.00 31.82  0 10.00 0.00  0 5.00 0 
11. ห้องปฏิบัติการ มีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา 29.41 0 13.64  41.18 35.00 31.82  29.41 45.00 50.00  0 20.00 4.55  0 0 0 
12. ห้องปฏิบัติการ สะอาด เป็นระเบียบ 29.41 5.00 18.18  41.18 55.00 40.91  29.41 40.00 40.91  0 0 0.00  0 0 0 
13. มีตัวอย่างสัตว์ทดลองเพียงพอกับนกัศึกษา 17.65 15.00 22.73  35.29 50.00 40.91  47.06 30.00 36.36  0 0 4.55  0 5.00 0 
14. มีตัวอย่างสัตว์ทดลองครบทุกชนิดตามบทปฏิบัตกิาร 11.76 20.00 9.09  47.06 35.00 50.00  41.18 35.00 36.36  0 10.00 4.55  0 0 0 
15. สัตว์ตัวอยา่งมีขนาดเหมาะสมส าหรบัใช้ในการศึกษา 5.88 20.00 9.09  58.82 40.00 45.45  29.41 40.00 40.91  5.88 0 4.55  0 0 0 
16. ตัวอย่างสัตว์ทดลองในแต่ละปฏิบัตกิารมีความสด 23.53 30.00 13.64  41.18 20.00 59.09  29.41 50.00 22.73  5.88 0 4.55  0 0 0 
17. สัตว์ตัวอยา่งดองหรือแห้งมีครอบคลุมทุกล าดับของอนุกรมวิธาน 11.76 10.00 9.09  58.82 40.00 36.36  29.41 40.00 54.55  0 5.00 0  0 5.00 0 
18. ความสุขในการท าปฏิบัติการ 47.06 10.00 36.36  23.53 60.00 59.09  23.53 30.00 4.55  5.88 0 0  0 0 0 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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 ด้านห้องปฏิบัติการ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจากพอใจในเรื่องความสะอาด 
เป็นระเบียบ และขนาดห้องปฏิบัติการค่อนข้างใหญ่ โดยห้องมีขนาด 8x12 ตารางเมตร มีโต๊ะท าปฏิบัติการ 4 โต๊ะ 
รองรับนักศึกษาท าปฏิบัติการได้ 35 คน/ครั้ง แต่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกลุ่มละ20-30 คน เท่านั้น และห้องน้ าก็อยู่
ในช้ันเดียวกับห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้นบริเวณระเบียงนอกห้องริมหน้าต่างมีแปลงเพาะเลี้ยงต้นแคสตัสให้นักศึกษา
ได้ผ่อนคลายระหว่างท าปฏิบัติการด้วย เป็นต้น  
 ด้านสัตว์ทดลอง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจมาก เนื่องจากพอใจในเรื่องสัตว์ทดลองแต่
ละปฏิบัติการมีความสด จ านวนค่อนข้างเพียงพอกับนักศึกษา มีขนาดเหมาะสมไม่เล็กจนเกินไป (เช่น หมึก ปลาฉลาม 
และกบ เป็นต้น) มีครบทุกชนิดตามบทปฏิบัติการ และสัตว์ตัวอย่างดองหรือแห้งมีครอบคลุมทุกล าดับอนุกรมวิธาน แต่
ก่อนหน้านี้ต้องประสบปัญหากับการขาดแคลนตัวอย่างสัตว์ทดลองเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน และประกอบกับการลดลงของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับเปลี่ยนวิถีการจับสัตว์น้ าของชาวประมง การจัดการ
ระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นไปตามหลักสากล การเลิกกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการ
เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดภาคการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหาการ
เข้าถึงตัวอย่างสัตว์เพื่อน ามาใช้ส าหรับปฏิบัติการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถจัดหาสัตว์ตัวอย่าง ไม่มีสัตว์ตัวอย่าง 
และได้สัตว์ตัวอย่างไม่เพียงพอส าหรับท าปฏิบัติการในหลายปฏิบัติการ จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวผู้ปฏิบัติงานต้อง
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองเองในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ไฟลัมซีเลนเทอราตา 
(ไฮดรา) ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส (พลานาเรีย) เป็นต้น สร้างเครือข่ายตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเก็บและรวบรวมสัตว์
ตัวอย่าง เช่น นักศึกษา แม่ค้า ชาวประมง เกษตรกร เจ้าของฟาร์ม นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่และคนงานภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ได้แก่ ปฏิบัติการไฟลัมนีมาเทลมินทิส (พยาธิไส้เดือน) ปฏิบัติการไฟลัมมอลลัสกา (หอย
กาบน้ าจืด) ปฏิบัติการไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา (ปลิงทะเล เม่นทะเล ) ปฏิบัติการไฟลัมอาร์โธรโพดา (กุ้งแม่น้ า) 
ปฏิบัติการไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ปลาฉลามและกบ) ท าให้ระดับความรุนแรงของปัญหาลดลง มีตัวอย่างสัตว์ครบ
ทุกปฏิบัติการ  
 ความสุขในการปฏิบัติการ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับคะแนน 4.08 อยู่ในช่วงของระดับความพึงพอใจ
มาก หรือมีความสุขในระดับมาก เนื่องจากการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ สภาพความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ สัตว์ทดลอง และนักศึกษาที่เข้าท าปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มเป็นเพื่อนกันทั้งหมด รู้จักกันมาก่อน สาขา
เดียวกัน และชั้นปีเดียวกัน เป็นต้น  
 และนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการที่เป็นประโยชน์ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ตามสาขาวิชาเอก และคณะที่นักศึกษาสังกัด ระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเช่นกัน (p<0.05) เนื่องจาก 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นๆ พบว่า มีหลายการศึกษาที่สามารถเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ได้ ทั้ง
ในด้านผู้ให้บริการ ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เช่น การศึกษาของ
เบญญาภา แสนสุทธิ์ และคณะ (2559) เรื่องการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี ระดับความพึงพอใจที่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านผู้ให้บริการ 
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ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านห้องปฏิบัติการ ส่วนการศึกษาของบ ารุง กันรัมย์ และคณะ (2556) เรื่องความพึงพอใจการ
ให้บริการของสถาบันภาษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีระดับความพึง
พอใจสูงกว่าการศึกษาครั้งนี้ เช่น ด้านผู้ให้บริการ และด้านห้องปฏิบัติการ โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุก
ด้านที่ท าการศึกษา ในขณะที่การศึกษาของแดนชัย เปาจีน (2554) เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา ในการรับ
บริการใช้ห้องปฏิบัติการของแผนกช่าง อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี กับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ของ
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และรุ่งวสันต์ ไกรกลาง และ กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน (2555) เรื่องศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มีระดับความพึงพอใจต่ ากว่าการศึกษาในครั้งนี้หลายด้าน ยกเว้นด้านผู้ให้บริการที่มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับเดียวกัน ดังตารางที่ 3 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในรายวิชานี้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ยังไม่ประทับใจในหลายเรื่อง เช่น 
ขนาดสัตว์ทดลอง จ านวนสัตว์ทดลองต่อกลุ่ม จ านวนวัสดุ-อุปกรณ์ คุณภาพสไลด์ถาวร และจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มที่
มากเกินไป เป็นต้น ให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงสุดในทุกด้านที่ประเมิน สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา 

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในรายวิชาปฏิบัติการอื่นๆ ที่แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนด้วยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดีให้กับหน่วยงาน และเป็นตัวอย่างในการพัฒนางานบริการแก่หน่วยงาน
อื่นๆ 

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 2560 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการในการศึกษาครั้งนี้กับการศึกษาอ่ืนๆ ในด้านผู้ให้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ-อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ 

ผู้ศึกษา 
ความพึง
พอใจ

โดยรวม 

ด้าน-ประเด็น 

ผู้ให้บริการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสด-ุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 

กา ร ศึกษา
ค รั้ ง นี้  
(2560) 

มีความพึง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับมาก 

พึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก สามารถ
สอน อธิบาย และแนะน าการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี ให้บริการที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
มีความสุภาพในการให้บริการ 

พึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ส าหรับรายวิชานี้ ผ่านการใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี เช่น 
กล้องจุ ลทรรศน์  (ต้องใช้ถึ ง  11 บท
ปฏิบัติการ) ส่งผลให้สภาพและความ
พร้อมใช้งาน ความเที่ยงตรงและแม่นย า
ลดลง พบปัญหาบ้างในการใช้แต่ละครั้ง 
และมีปริมาณค่อนข้างจ ากัด เนื่องจาก
ต้องแบ่งปันให้กับปฏิบัติการในรายวิชาอืน่
ที่เรียนพร้อมกันด้วย  

พึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก 
ชนิด ขนาด และปริมาณ ไม่ เป็นที่น่า
เพียงพอใจของนักศึกษา โดยแต่ละกลุ่ม
ได้รับในจ านวนที่ค่อนข้างจ ากัด ขนาดก็
ไม่หลากหลาย และจ านวนไม่เหมาะสม
กับสมาชิกในกลุ่ม ประกอบกับสภาพการ
ใช้งานของวัสดุ-อุปกรณ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ผ่านการใช้งานมานาน มีการสั่งซ้ือใหม่
ทดแทนบ้างแต่ไม่มาก  

พึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก ความ
ส ะ อ า ด  เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข น า ด
ห้องปฏิบัติการค่อนข้างใหญ่ มีโต๊ะท า
ปฏิบัติการรองรับนักศึกษาท าปฏิบัติการ
เพียงพอ และห้องน้ าก็อยู่ในชั้นเดียวกัน 
นอกจากนั้นบริเวณระเบียงนอกห้องริม
หน้าต่างมีแปลงเพาะเลี้ยงต้นแคสตัสให้
นั ก ศึ กษา ได้ ผ่ อนคลาย ระหว่ า งท า
ปฏิบัติการด้วย 

แดนชัย เปา
จีน (2554) 

มีความพึง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับปาน
กลาง 

พึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่
ประทับใจในการดูแลห้องปฏิบัติการ 
ต้องการให้ระบบการดูแลห้องปฏิบัติการ
ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีระเบียบ มี
ระบบความปลอดภัย 

- พึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่
ป ร ะ ทั บ ใ จ กั บ วั ส ดุ ฝึ ก ที่ มี อ ยู่ ใ น
ห้องปฏิบัติการ และต้องการให้แผนกมี
จ านวนวัสดุฝึกที่ เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน มีการจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน 
ขั้นตอนการเบิก-จ่ายอย่างเป็นระบบ  

พึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่องจาก
นั ก เ รี ย น ไ ม่ มี ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ
สภาพแวดล้ อมของห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร 
นัก เรียนต้องการให้ห้องปฏิบั ติการมี
จ านวนเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่มากขึ้น มี
ความพร้อม สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และมี
การจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน  

รุ่ ง ว สั น ต์  
ไ ก ร ก ล า ง 
แ ล ะ 
กั ม ป น า ท 

มีความพึง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับปาน
กลาง 

มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก มี
อัธยาศัยดี เป็นมิตร สามารถช่วยเหลือ
เมื่อนักศึกษาเกิดปัญหาขณะใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ได้ และควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่

- มี ความพึ งพอ ใจ ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากสภาพเครื่องจักรเก่า มีอายุการ
ใช้ งานมานาน บางเครื่ องล้าสมัย ไม่
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ขาด

มี ความพึ งพอ ใจในระดับปานกลาง 
เนื่องจากสภาพโดยทั่วไปห้องปฏิบัติการมี
สภาพเก่าทรุดโทรม หลังคาผุพัง อากาศ
ร้อน ห้องน้ าไม่สะอาด 
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ถ่ายสูงเนิน 
(2555) 

ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

การบ ารุงรักษา บางเครื่องไม่สามารถซ่อม
บ ารุงให้กลับมาใช้งานตามปกติได้ 

บ า รุ ง  กั น
รั ม ย์  แ ล ะ
ค ณ ะ 
(2556) 

มีความพึง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับมาก
ที่สุด 

มีความพึงใจในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
บุคลากรที่ให้บริการ มีกริยามารยาทดี 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีท่าทางเป็นมิตร 
ติ ด ต่ อ ไ ด้ ง่ า ย ส ะ ด ว ก  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

- - มีความพึงใจในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีแสงสว่าง
ภายในห้องปฏิบัติการ ฯ เพียงพอ สะอาด
เข้าถึงง่าย อุณหภูมิเหมาะสม 

เบญญาภา 
แ ส น สุ ท ธิ์  
แ ล ะ ค ณ ะ 
(2559) 

มีความพึง
พ อ ใ จ ใ น
ระดับมาก 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในเรื่องการ
ตอบข้อซักถามและการให้ค าแนะน าของ
บุคลากร กฎระเบียบในการใช้บริการ 
และความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ เปิด
ให้บริการ แต่ยังต้องปรับปรุงในเรื่องความ
เอาใจใส่และความกระตือรือร้นของ
บุคลากร จ านวนบุคลากรที่ให้บริการ และ
ความรวดเร็ ว ในการติดต่อและการ
ให้บริการ 

มีความพึงพอใจยูในระดับมาก เนื่องจาก
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการ
เพียงพอ โมเดลมีความทันสมัย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีมีให้บริการในเครื่องมีความ
ทันสมัย แต่ยังต้องปรับปรุงเรื่องความ
พร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่อง 

- มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจาก
ห้องมีขนาดใหญ่ แสงสว่างกระจายทั่วถึง 
อุณหภูมิภายในห้องมีความเหมาะสม ห้อง
มีความสะอาด และมีความพร้อมของ
อุปกรณ์ภายในห้อง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 
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Variation Theory: Another Perspective on Learning 
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บทคัดย่อ 
        บทความนี้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความผันแปร ซึ่งมีรากฐานมาจากการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่มีช่ือว่า 
“ปรากฏการณ์ภาพ” ทฤษฎีนี้อธิบายการเรียนรู้ด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากทฤษฎีสรรคนิยม ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหลัก
ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร ค าว่า “การเรียนรู้” เพียงล าพัง
ไม่มีความหมาย การเรียนรู้ต้องเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง (เช่น แนวคิด ปรากฏการณ์ หรือความสัมพันธ์) 
หรือที่ได้ช่ือว่า “วัตถุแห่งการเรียนรู้” ในขณะที่การเรียนรู้ในมุมมองของสรรคนิยมคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สติปัญญาของผู้เรียน แต่การเรียนรู้ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปรคือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับวัตถุแห่งการเรียนรู้ ในการนี้ ผู้เรียนต้องพัฒนาความสามารถในการมองเห็นลักษณะส าคัญต่าง ๆ ของวัตถุแห่งการ
เรียนรู้ การมองเห็นลักษณะส าคัญใด ๆ จะเป็นไปได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนประสบความผันแปรของลักษณะส าคัญนั้น
ท่ามกลางลักษณะอื่น ๆ ท่ีไม่ผันแปร เมื่อผู้เรียนมองเห็นลักษณะส าคัญทั้งหมดในเวลาพร้อมกันแล้ว ผู้เรียนจึงมีโอกาส
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส าคัญเหล่านั้น และเข้าใจวัตถุแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ บทความนี้
อภิปรายเพิ่มเติมว่า ทฤษฎีความผันแปรไม่ได้ขัดแย้งกับทฤษฎีสรรคนิยม หากแต่ให้อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้, ทฤษฎีความผันแปร, สรรคนิยม 

 

Abstract 
 

This article presents a concept of variation theory, which is rooted from a research tradition 
called phenomenography.  This theory explains learning with a perspective different from 
constructivism, which has currently been a main framework for educational reform in Thailand.  In a 
perspective of variation theory, the only word “learning” has no meaning. Learning must be learning 
of something (e.g. , concept, phenomenon, or relationship)  or generally called “object of learning.” 
Whereas learning in a constructivist perspective is a change on the learner’ s cognitive structure, 
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learning in a perspective of variation theory is a change in the relationship between the learner and 
the object of learning. In doing so, the learner has to develop an ability to discern critical aspects of 
the object of learning.  Discerning any critical aspect can be possible when the learner encounters 
variation in that a critical aspect varies among invariance of other aspects.  Once the learner sees all 
critical aspects simultaneously, he or she will have opportunity to consider relationship among those 
critical aspects, and then fully understand the object of learning.  This article discusses further that 
the variation theory is not contradict to constructivism but provides another perspective on learning.              
 
Keywords: Constructivism, Learning, Variation Theory  
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บทน า 
 ตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงส าคัญคือการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ จากเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transmission) เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Knowledge construction) ทฤษฎีการเรียนรู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือ
ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ซึ่งมองว่า ความรู้ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (ไม่ใช่ความจริงแท้ที่
สมบูรณ์ถาวร) ความรู้ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ความรู้ในปัจจุบันอาจล้าสมัยหรือไม่มีประโยชน์ในอนาคต 
การถ่ายทอดความรู้จึงมีข้อจ ากัดที่ไม่ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยเหตุนี้ 
แทนที่นักเรียนจะคอยรับความรู้จากครู นักเรียนควรมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการสร้าง
ความรู้จะช่วยให้นักเรียนด ารงชีวิตและจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทฤษฎีสรรคนิยมไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของความรู้ หากทฤษฎีนี้ยังอธิบาย
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้อีกด้วย ในมุมมองของทฤษฎีนี้ ผู้เรียนมีการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับ ซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างทางสติปัญญาที่เป็นระบบ ตราบใดที่ความรู้ในโครงสร้างทางสติปัญญานั้นยังคง
สามารถอธิบายและจัดการกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ผู้เรียนก็ยังคงรักษาความรู้นั้นในโครงสร้างทางสติปัญญาของ
ตนเอง แต่หากผู้เรียนพบว่า ความรู้นั้นของตนเองมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถอธิบายหรือจัดการประสบการณ์ใหม่บางอย่าง 
ผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยนความรู้ในโครงสร้างทางสติปัญญาใหม่ (von Glasersfeld, 1995) ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุน
จากงานวิจัยจ านวนมากในเวลาต่อมา โดยเฉพาะงานวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดเผยว่า ผู้เรียนมักมีความรู้
เดิมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และการถ่ายโอน
ความร้อน และมักคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างไปจากความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับ (Allen, 2014)   

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลา  (Posner, Strike, 
Hewson, and Gertzog, 1982) และบ่อยครั้งผู้เรียนก็ไมส่ามารถสร้างการเปลีย่นแปลงนี้ได้โดยล าพัง ทฤษฎีสรรคนิยม
จึงได้รับการต่อยอดว่า กระบวนการทางสังคมสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ (ซึ่งการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการ
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ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสติปัญญา) ได้ง่ายขึ้น (Vygotsky, 1978) โดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า เช่น พ่อ
แม่ ครู รุ่นพี่ หรือแม้กระทั่งเพื่อน ให้การสนับสนุนแก่ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอธิบาย การสาธิต การ
เป็นต้นแบบ การแนะน า การฝึกหัด และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ด้วยการน ามิติทางสังคมเข้ามาอธิบายการเรียนรู้ นัก
การศึกษาจึงแบ่งทฤษฎีสรรคนิยมออกเป็น 2 รูปแบบ แบบเดิมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางสติปัญญาได้ช่ือ
ว่า “ทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก” (Radical constructivism) ในขณะที่แบบใหม่ได้ชื่อว่า “ทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม” 
(Social constructivism) ซึ่งแม้ไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญา แต่ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ
บทบาทที่บริบทและกระบวนการทางสังคมมีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ทฤษฎีสรรคนิยมทั้งสองรูปแบบได้กลายเป็นแนวทางหลักในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ดังที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ท างานร่วมกับผู้อื่น และสะท้อนความคิด เพื่อ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้ความพยายามปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นมา
หลายปี แต่ผลจากการประเมินนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) 
กลับบ่งบอกว่า การปฏิรูปการศึกษายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร (Organisation for Economic Co-operation 
and Development [OECD], 2014; 2016) ค าอธิบายง่าย ๆ คือว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถน าทฤษฎีสรรคนิยมลง
สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ผู้เขียนบทความนี้ไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนขอน าเสนออีกมุมมอง
หนึ่งว่า ประเทศไทยยังขาดมุมมองทางทฤษฎีบางอย่างที่ส าคัญ ซึ่งมีช่ือว่า “ทฤษฎีความผันแปร” (Variation theory) 
และมุมมองทางทฤษฎีนี้อาจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย  

  

ทฤษฎีความผันแปร 
 “ทฤษฎีความผันแปร” เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย ทฤษฎีนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการวิจัยที่มี ช่ือว่า 
“ปรากฏการณ์ภาพ1” (Phenomenography) การวิจัยรูปแบบนี้เน้นหาค าตอบว่า ท าไมผู้เรียนบางคนจึงเรียนรู้บาง
เรื่องได้ดีกว่าผู้เรียนคนอื่น และท าไมผู้เรียนบางคนจึงล้มเหลวในการเรียนรู้บางเรื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องใหม่ใน
สถานการณ์ทีต่นเองไม่เคยประสบมาก่อน (Marton and Booth, 1997) ทฤษฎีสรรคนิยมอาจอธิบายความส าเร็จ(หรอื
ความล้มเหลว)ในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ โดยการระบุถึงความสามารถของผู้เรียนในการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเรื่องใหม่ที่
ตนเองก าลังเรียนรู้ (von Glasersfeld, 1995) ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียน แต่
การวิจัยปรากฏการณ์ภาพใหอ้ีกมุมมองหนึ่งว่า ความส าเร็จ(หรือความล้มเหลว)ในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ2 จะขึ้นอยู่กับว่า 

                                                 
1ลือชา ลดาชาติ และ หวันบัสรี วาเด็ง (2555) ใช้ค าว่า “ปรากฏการณ์ภาพ” แทนค าว่า “Phenomenography” ทั้งนี้
เพราะค าว่า “Phenomenography” เป็นค าผสมระหว่าง “Phenomenon” ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ และ 
“Graphy” ซึ่งหมายถึงการวาดภาพ 
2Marton and Booth (1997) เรียกสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ว่า “วัตถุแห่งการเรียนรู้” (Object of learning) 
แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนอาจใช้ค าว่า “สิ่งที่เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้” เป็นบางครั้ง เพื่อความชัดเจนในการสื่อ
ความหมาย 
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ผู้เรียนสามารถมองเห็นลักษณะส าคัญ3ของเรื่องนั้นหรือไม่ ดังนั้น การเรียนรู้ในมุมมองของการวิจัยปรากฏการณ์ภาพ
จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียน แต่เป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการมองเห็น
ลักษณะส าคัญของสิ่งที่ตนเองก าลังเรียนรู้ ด้วยมุมมองนี้ ค าว่า “การเรียนรู้” เพียงล าพังจึงไม่มีความหมาย การเรียนรู้
ต้องเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง (เช่น แนวคิด ปรากฏการณ์ หรือความสัมพันธ์) ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเรียนรู้ 
 งานวิจัยบางเรื่องแสดงถึงบทบาทที่ส าคัญของความสามารถในการมองเห็นลักษณะส าคัญบางอย่างของวัตถุ
แห่งการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในการเรียนรู้แนวคิดการแตกแรงทางฟิสิกส์ นักเรียนต้องตระหนักและมองเห็นลักษณะ
ส าคัญต่าง ๆ (เช่น ต าแหน่งของแกนอ้างอิง ทิศของแรงเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิง และมุมที่แรงกระท าต่อแกนอ้างอิง) 
นักเรียนจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการแตกแรง ดังภาพที่ 1 ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างการแตกแรงของ
นักเรียน 2 คน ที่ตระหนัก (ซ้าย) และไม่ตระหนัก (ขวา) ถึงทิศของแรงเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิง (ลือชา ลดาชาติ และ 
หวันบัสรี วาเด็ง, 2555) นักเรียนคนซ้ายมือตระหนักว่า แรงกระท าต่อวัตถุในทิศพุ่งเข้าหาแกนอ้างอิง เธอจึงย้ายแกน
อ้างอิงไปยังด้านหางลูกศรที่แทนแรง พร้อมทั้งใส่หัวลูกศรเพื่อระบุทิศของแกนอ้างอิง จากนั้น เธอจึงแตกแรงออกเป็น 
2 แรง แล้วจึงย้าย 2 แรงนั้นมากระท ากับวัตถุอีกที เธอจึงแตกแรงได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่นักเรียนคนขวามือไม่ได้
ตระหนักว่า ทิศของแรงเมื่อเทียบกับแกนอ้างอิงคือลักษณะส าคัญ (ดังที่เธอไม่มีการก าหนดทิศของแกนอ้างอิง) ดังนั้น 
แม้เธอแตกแรงด้วยวิธีการเดียวกันกับนักเรียนคนซ้ายมือ แต่ผลลัพธ์กลับไม่ถูกต้อง ด้วยความสามารถในการความ
ตระหนักถึงลักษณะส าคัญ นักเรียนคนซ้ายมือจึงประสบผลส าเร็จในการแตกแรงมากกว่านักเรียนคนขวามือ      

                        
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1: การแตกแรงของนักเรียนท่ีตระหนัก (ซ้าย) และไม่ตระหนกั (ขวา) ถึงลักษณะส าคัญของการแตกแรง 
ความสามารถในการตระหนักและมองเห็นลักษณะส าคัญของเรื่องใด ๆ (วัตถุของการเรียนรู้) จึงเป็นเง่ือนไข

จ าเป็นของการเรียนรู้เรื่องนั้น (Marton and Booth, 1997) ในการที่ผู้เรียนจะมองเห็นลักษณะส าคัญใด ๆ ความผัน
แปรของลักษณะอื่น ๆ ท่ามกลางความไม่ผันแปรของลักษณะส าคัญนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น (Marton, 2015) ตัวอย่างเช่น 
หากนักเรียนจะเรียนรู้เรื่อง “สามเหลี่ยม” นักเรียนต้องประสบกับความหลากหลายของรูปร่าง (ความผันแปรของ
รูปร่าง) ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง มุมฉาก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และวงกลม (ดังภาพที่ 2) นักเรียนจึงจะมีโอกาส
มองเห็นว่า สามเหลี่ยมมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างจากรูปร่างอื่นอย่างไร แต่ในทางตรงกันข้าม หากนักเรียนประสบกับ
สามเหลี่ยมเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าสามเหลี่ยมมีจ านวนมากมายเพียงใด นักเรียนคงไม่สามารถมองเห็นได้ว่า ลักษณะ
อะไรคือสามเหลี่ยม ทั้งนี้เพราะทุกรูปเป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด Marton (2015) เรียกกระบวนการนี้ว่า การมองเห็น
ลักษณะส าคัญจากความแตกต่าง (Contrast) 

 
 

                                                 
3 ในที่น้ี การมองเห็นมาจากค าในภาษาอังกฤษท่ีว่า “Discern” ส่วนลักษณะส าคัญมาจากค าว่า “Critical aspect” 
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ภาพที่ 2: ความผันแปรของรูปร่าง 
นอกจากการมองเห็นลักษณะส าคัญจากความแตกต่างแล้ว นักเรียนยังต้องประสบกับความหลากหลายของ

สามเหลี่ยม (ความผันแปรของสามเหลี่ยม) เช่น สามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมแหลม และสามเหลี่ยมมุมป้าน (ดัง
ภาพที่ 3) นักเรียนจึงจะมีโอกาสมองเห็นและสร้างข้อสรุปทั่วไปได้ว่า ลักษณะส าคัญเฉพาะอะไรท าให้สามเหลี่ยมยังคง
เป็นสามเหลี่ยม Marton (2015) เรียกกระบวนการนี้ว่า “การมองเห็นลักษณะส าคัญจากความเหมือน” 
(Generalization) ด้วยมุมมองนี้ ความผันแปรรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้ผู้เรียนมองเห็นลักษณะส าคัญและ(ลักษณะไม่
ส าคัญ)ของวัตถขุองการเรียนรู้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 3: ความผันแปรของสามเหลี่ยม 
ความผันแปรสามารถช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและมองเห็นลักษณะส าคัญ(และลักษณะไม่ส าคัญ)ของสิ่งที่เป็น

เป้าหมายของการเรียนรู้ ดังนั้น การวิเคราะห์รูปแบบของความผันแปรในสถานการณ์ใด ๆ จึงสามารถบ่งบอกได้ว่า 
ผู้เรียนจะมีโอกาสมองเห็นและเรยีนรูล้ักษณะส าคัญในสถานการณน์ั้นได้หรือไม่ หัวใจของทฤษฎีความผันแปรคือการจดั
สถานการณ์หรือเง่ือนไขใหผู้้เรียนได้ประสบกับความผันแปรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อใหผู้้เรียนสามารถสังเกต ตระหนัก 
และแยกแยะลักษณะส าคัญออกจากลักษณะที่ไม่ส าคัญ เนื่องจากวัตถุของการเรียนรู้ใด ๆ อาจมีลักษณะส าคัญได้
มากกว่า 1 ลักษณะ นักเรียนจึงต้องตระหนักถึงทุกลักษณะส าคัญของสิ่งนั้นในเวลาเดียวกัน และพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะส าคัญเหล่านั้น ทั้งนีเ้พื่อสร้างความเข้าใจของสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ Marton (2015) เรียกกระบวนการนี้
ว่า “การน าลักษณะส าคัญทั้งหมดมาพิจารณาพร้อมกัน” (Fusion) ในการนี้ ลักษณะไม่ส าคัญใด ๆ จะถูกละทิ้งหรือ
มองข้ามไป ปัญหาที่ผู้เรียนทั่วไปมักประสบในการเรียนรู้เรื่องใด ๆ คือว่า สถานการณ์ทั่วไปมักมีความผันแปรที่ ไม่เป็น
ระบบและไม่ครบถ้วน ผู้เรียนจึงไม่สามารถมองเห็นลักษณะส าคัญทั้งหมด และไม่ได้น าลักษณะส าคัญเหล่านั้นมา
พิจารณาร่วมกันได้   

Marton, Runesson, and Tsui (2004: 21) เรียกจ านวนมิติ (จ านวนลักษณะส าคัญของวัตถุของการเรียนรู้) 
ในสถานการณ์การเรียนรู้ใด ๆ ว่า “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” (Space of learning) หากสถานการณ์นั้นมีความผันแปรที่
ครบถ้วนทุกมิติ ผู้เรียนก็มีโอกาสที่จะมองเห็นลักษณะส าคัญทั้งหมด และน าลักษณะส าคัญเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์ แต่หากสถานการณ์นั้นขาดความผันแปรบางมิติ ผู้เรียนก็
ขาดโอกาสที่จะมองเห็นบางลักษณะส าคัญที่จ าเป็นต่อการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น อย่างไรก็ดี ความผันแปร

เส้นตรง 
มุมฉาก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลีย่ม วงกลม 

สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม 
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ครบถ้วนทุกมิติไม่ได้รับประกันว่า ผู้เรียนจะต้องมองเห็นลักษณะส าคัญทั้งหมดและเรียนรู้เรื่องนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เรียนจะให้ความสนใจไปท่ีลักษณะส าคัญเหล่านั้นหรือไม่ (ผู้เรียนบางคนอาจมองข้ามบางลักษณะส าคัญ 
แม้ลักษณะส าคัญนั้นปรากฏอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้) การมีความผันแปรครบถ้วนทุกมิติเป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นที่
สถานการณ์การเรียนรู้ใด ๆ จ าเป็นต้องมี ท้ังนี้เพื่อรับประกันว่า การมองเห็นลักษณะส าคัญเหล่านั้นมี  “โอกาส” ที่
ผู้เรียนจะมองเห็นได้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ Marton et al., (2004: 22) จึงได้จัดวัตถุแห่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 
ประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่องใด ๆ ประเภทแรกคือ “วัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่ครูตั้งใจ” 
(Intended object of learning) ซึ่งประกอบด้วยลักษณะส าคัญทุกมิติที่ครูตั้งใจให้นักเรียนมองเห็น ในสถานการณ์
การเรียนรู้ใด ๆ (เช่น การทดลองปฏิบัติการ การสาธิตด้วยตัวอย่าง และแบบฝึกหัด) ครูต้องแน่ใจว่า สิ่งที่ตนเอง
น าเสนอมีความผันแปรของลักษณะส าคัญอย่างครบถ้วน และความผันแปรเหล่านั้นเป็นระบบเพียงพอที่นักเรียนจะ
มองเห็นได้ ประเภทที่สองคือ “วัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่ครูท าให้เกิดขึ้น” (Enacted object of learning) ซึ่ง
ประกอบด้วยลักษณะส าคัญเฉพาะมิติที่ครูท าให้ปรากฏขึ้นกับนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน สถานการณ์
การเรียนรู้ใด ๆ ครูอาจเลือกใช้ตัวอย่างที่มีความผันแปรครบทุกมิติ (วัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่ครูตั้งใจ) แต่ในระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน ครูอาจละเลยความผันแปรบางมิติไป และท าให้ความผันแปรเพียงบางมิติเท่านั้นที่ปรากฏ
ขึ้นกับนักเรียน (วัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่ครูท าให้เกิดขึ้น) ประเภทที่สามคือ “วัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่นักเรียน
มองเห็น” (Lived object of learning) ซึ่งประกอบด้วยลักษณะส าคัญที่นักเรียนมองเห็น และสามารถน าลักษณะ
ส าคัญนั้นไปใช้ในอนาคต ภาพที่ 4 สรุปประเภทของวัตถุแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4: ประเภทของวัตถุแห่งการเรยีนรู้ 
การเรียนรู้จะประสบความส าเร็จ ก็ต่อเมื่อวัตถุแห่งการเรียนรู้ทั้งสามประเภทมีความคล้องกัน นั่นคือ ครู

สามารถท าให้นักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญทั้งหมดของวัตถุแห่งการเรียนรู้ตามที่ตนเองตั้งใจไว้ ในการนี้ Runesson 
(2005) ได้น าทฤษฎีความผันแปรไปเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีการบันทึก
ไว้ในรายงานวิจัยในอดีต ซึ่งใช้กรอบแนวคิดทางทฤษฎีสรรคนิยม ผลปรากฏว่า ทฤษฎีความผันแปรช่วยให้มุมมอง
เกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากทฤษฎีสรรคนิยม ซึ่งไม่มีการพิจารณาวัตถุแห่งการเรียนรู้ ลักษณะส าคัญ และความผัน

วัตถุแห่งการเรยีนรู้ตามที่ครตูั้งใจ 

วัตถุแห่งการเรยีนรู้ตามที่ครูท าใหเ้กิดขึ้น 

วัตถุแห่งการเรยีนรู้ตามที่นักเรยีนมองเห็น 

(การวางแผน) 

(การจัดการเรียนการสอน) 

(การเรียนรู)้ 
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แปรในสถานการณ์การเรียนรู้ เนื้อหาในหัวข้อต่อไปคือการน าเสนอว่า ทฤษฎีความผันแปรมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีสรรคนิยมอย่างไร     

 

ทฤษฎีความผันแปรกับทฤษฎีสรรคนิยม 
ทฤษฎีความผันแปรมีจุดเน้นที่แตกต่างจากทฤษฎีสรรคนิยม ทฤษฎีสรรคนิยมอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะ

ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของผู้เรียน (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความคิดของผู้เรียน) อัน
เนื่องมาจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ ส่วนทฤษฎีความผันแปรอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับวัตถแุห่งการเรยีนรู้ (การเปลี่ยนแปลงมุมมองทีผู่้เรียนมีต่อวัตถแุห่งการเรียนรู)้ ดังภาพที่ 
5 อย่างไรก็ดี ความแตกต่างนี้ไม่ได้หมายความว่า ทฤษฎีทั้งสองขัดแย้งกัน Marton et al. (2004) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 
ในสถานการณ์การเรียนรู้ใด ๆ ผู้เรียนสามารถมองเห็นลักษณะส าคัญใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในสถานการณ์นั้นได้ หากผู้เรียน
เคยประสบกับความผันแปรของลักษณะส าคัญนั้นมาก่อน ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนเคยประสบกับความผันแปรของ
จ านวน (เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า) และมองเห็น “จ านวน” เป็นลักษณะส าคัญ เมื่อนักเรียนประสบกับจ านวนสาม
เพียงจ านวนเดียว นักเรียนก็สามารถระลึกถึงความผันแปรของจ านวนในอดีต (เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า) และรู้ว่าสาม
เป็นจ านวนหนึ่งที่มีความหมายและแตกต่างจากจ านวนอ่ืน (เช่น สามมากกว่าสอง แต่น้อยกว่าสี่) ถึงแม้ว่าจ านวนอื่นไม่
ปรากฏอยูใ่นสถานการณ์นั้นก็ตาม     

 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5: จุดเน้นท่ีแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎคีวามผันแปร 
เนื่องจากทฤษฎีสรรคนิยมอธิบายว่า ผู้เรียนมีการสร้างความรู้จากประสบการณ์ที่ตนเองได้รับอยู่ตลอดเวลา 

และการเรียนรู้เรื่องใหม่จะเกิดขึ้นได้ดี เมื่อผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับเรื่องใหมน่ั้นได้ (von Glasersfeld, 
1995) ดังนั้น การที่ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของตนเองต่อวัตถุของการเรียนรู้ใด ๆ การเปลี่ยนแปลงมุมมอง
จะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนเคยได้รับจากมุมมองเดิม (นั่นก็คือ
การมองเห็นลักษณะส าคัญที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อน) ประสบการณ์จากมุมมองใหม่นี้จะช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสติปัญญาของตนเองได้ ดังภาพที่ 6 แต่ตราบใดที่ผู้เรียนยังคงมองวัตถุของการเรียนรู้ด้วยมุมมองเดิม 
ผู้เรียนก็อาจมองไม่เห็นลักษณะส าคัญของวัตถุของการเรียนรู้นั้น และไม่สามารถน าลักษณะส าคัญนั้นไปใช้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสติปัญญาของตนเองได้ ทฤษฎีความผันแปรให้มุมมองว่า การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์

การเปลี่ยนแปลงความคดิของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ (จุดเน้น
ของทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก) 

การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ผู้เรียนมตี่อสิ่ง
ต่าง ๆ (จุดเนน้ของทฤษฎีความผันแปร) 

ผู้เรียน วัตถุแห่งการเรียนรู้ 
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ระหว่างผู้เรียนกับวัตถุของการเรียนรู้อาจน าไปสู่ประสบการณ์ใหม่ (การเห็นลักษณะส าคัญใหม่จากวัตถุของการเรียนรู้
เดิม) จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาตามค าอธิบายของทฤษฎีสรรคนิยม   

ทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม (Social constructivism) อธิบายว่า การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น หาก
ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ (Scaffolding) จากผู้อื่นผ่านกระบวนการทางสังคมต่าง ๆ (Vygotsky, 1978) ทั้งนี้เพราะใน
การเรียนรู้บางเรื่อง (เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวคิด มุมมอง หรือโครงสร้างทางสติปัญญา) ผู้เรียนอาจไม่สามารถท าได้
โดยล าพัง เว้นเสียแต่ว่าผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 
ดังนั้น ในมุมมองของทฤษฎีความผันแปร ความช่วยเหลือน้ีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่อวัตถุของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นลักษณะส าคัญที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อน โดยการจัด
กระท าให้ลักษณะส าคัญนั้นไม่ผันแปรท่ามกลางความผันแปรของลักษณะอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อผู้เรียนสังเกตและมองเห็น
ลักษณะส าคัญนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ความช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะส าคัญทั้งหมด และน าความสัมพันธ์นั้นไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสติปัญญาของตนเอง      

 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6: ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีความผันแปร 
             

กรณีศึกษาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ทฤษฎีความผันแปรได้อธิบายและให้แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ (Pang and 

Marton, 2005) และฟิสิกส์ (Linder, Fraser, and Pang, 2006) แต่เหตุการณ์ที่ท าให้ทฤษฎีความผันแปรเป็นที่สนใจ
มากขึ้นคือผลจากโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2012 (OECD, 2014) ซึ่งนักเรียนจากประเทศจีนท า
คะแนนด้านการรู้คณิตศาสตร์ได้สูงสุด ทั้ง ๆ ทีก่ารเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีนยังคงมีรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งครู

การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ผู้เรียนมตี่อสิ่ง
ต่าง ๆ (จุดเนน้ของทฤษฎีความผันแปร) 

การเปลี่ยนแปลงความคดิของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ (จุดเน้น
ของทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก) 

การมองเห็นลักษณะส าคัญใหม่
ที่ตนเองไม่เคยมองเห็นมาก่อน
จากวัตถุแห่งการเรียนรู้เดิม 

ประสบการณ์ใหม ่

ผู้เรียน 
วัตถุแห่งการเรียนรู ้

ความช่วยเหลือผ่านกระบวนการทางสังคม 
(จุดเน้นของทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม) 

44 



CMU Journal of Education, Vol. 1 No. 2 2017 
 

45 
 

มีบทบาทสูงและยังคงเน้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด (Gu, Huang, and Marton, 2004) เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 
ทั้งนี้เพราะการประเมินเดียวกันในอีก 3 ปีถัดมา แม้นักเรียนจากประเทศจีนไม่ได้คะแนนสูงสุด แต่ก็ยืนยัน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากประเทศจีนเป็นอย่างดี (OECD, 2016) ในการนี้ Sun (2011: 66) เรียก
ปรากฏการณ์นี้ว่า “ปรากฏการณ์มายากลของจีน” (Chinese paradoxical phenomenon) เพราะการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีน “เหมือนจะ” ขัดแย้งกับทฤษฎีสรรคนิยม ซึ่งเป็นท่ียอมรับท่ัวไปในวงการการศึกษา 
แต่กลับให้ผลเชิงบวกที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ  

ด้วยเหตุนี้ นักการศึกษาจึงพยายามวิเคราะห์หาค าตอบว่า อะไรซ่อนอยู่ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของ
ประเทศจีน (Cai and Nie, 2007; Pang, Marton, Bao, and Ki, 2016) ในการนี้ Gu et al., (2004) พบความผันแปร 
2 รูปแบบ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนจากประเทศจีน แบบที่หนึ่งคือความผันแปรทางแนวคิด 
(Conceptual variation) ซึ่งครูน าเสนอโจทย์ปัญหาที่มีความผันแปรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้าง
ทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในความผันแปรนั้น ดังเช่นตัวอย่างจากหนังสือเรียนเรื่องการบวกและการลบ นักเรียนจะได้
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 3 ตัว4 (Sun, 2011) ดังภาพท่ี 6   

 
1   +   2  =   3  3   –  1   =   2 

 
2   +   1  =   3  3   –  2   =   1 

ภาพที่ 6: ตัวอย่างความผันแปรทางแนวคิดในหนังสือเรียนของประเทศจีน 
1. เมื่อพิจารณา 2 สมการในสดมภ์ซ้ายมือ (1 + 2 = 3 และ 2 + 1 = 3) ผลรวมของการบวกถูกก าหนดให้

คงที่ (ไม่ผันแปร) เท่ากับ 3 ในขณะทีต่ าแหน่งเครื่องหมายบวก ต าแหน่งเครื่องหมายเท่ากับ และตัวเลข
อีก 2 ตัวที่บวกกัน (1 และ 2) ก็ถูกก าหนดให้ไม่ผันแปรเช่นเดียวกัน ความผันแปรเดียวคือการสลับที่
ของเลข 1 และ 2 ดังนั้น นักเรียนจึงสามารถมองเห็นลักษณะส าคัญได้ว่า การบวกกันของตัวเลข 2 ตัวท่ี
เหมือนกันจะให้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน ซึ่งหมายความอีกนัยหนึ่งว่า 3 ประกอบด้วย 1 กับ 2 หรือ 3 
ประกอบด้วย 2 กับ 1 ก็ได้  

2. เมื่อพิจารณา 2 สมการในสดมภ์ขวามือ (3 – 1 = 2 และ 3 – 2 = 1) ตัวเลขแรกที่เป็นตัวตั้งถูก
ก าหนดให้คงที่ (ไม่ผันแปร) เท่ากับ 3 ในขณะเดียวกัน ต าแหน่งเครื่องหมายลบ ต าแหน่งเครื่องหมาย
เท่ากับ และตัวเลขอีก 2 ตัว (1 และ 2) ก็ถูกก าหนดให้ไม่ผันแปรเช่นเดียวกัน ความผันแปรอย่างเดียวที่
เกิดขึ้นคือต าแหน่งของเลข 1 และ 2 ซึ่งสลับที่กัน ดังนั้น นักเรียนจึงสามารถมองเห็นลักษณะส าคัญได้
ว่า การลบท าให้ผลลัพธ์มีค่าลดลง (เมื่อเทียบกับตัวตั้ง) ถ้าตัวลบมีค่าน้อย ผลลัพธ์จะมีค่าลดลงน้อย 
(บน) และถ้าตัวลบมีค่ามาก ผลลัพธ์จะมีค่าลดลงมาก (ล่าง)  

3. เมื่อพิจารณา 2 สมการในแถวบน (1 + 2 = 3 และ 3 – 1 = 2) ตัวเลขยังคงเป็น 1 2 และ 3 ชุดเดิม (ไม่
ผันแปร) ต าแหน่งของเครื่องหมายเท่ากับก็ยังคงเดิม สิ่งที่ต่างกันคือว่า สมการซ้ายเป็นการบวก ส่วน

                                                 
4 ในหนังสือเรียน นักเรียนจะได้เห็นจ านวนในลักษณะรูปภาพควบคู่ไปกับตัวเลขด้วย แต่ด้วยปัญหาด้านลิขสิทธิ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในภายหลัง ผู้เขียนจึงขอละการน าเสนอรูปภาพไว้ 
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สมการขวามือเป็นการลบ ซึ่งจากการมองเห็นความสัมพันธ์ในข้อที่ 1 และ 2 ก่อนหน้านี้ นักเรียนจะ
มองเห็นลักษณะส าคัญว่า เมื่อ 1 บวกกับ 2 ผลลัพธ์คือ 3 (ซ้ายมือ) และเมื่อ 3 ถูกหักออก 1 ผลลัพธ์ก็
กลับมาเป็น 2 อีกครั้ง (ขวามือ) ซึ่งหมายความว่า การบวกและการลบเป็นเรื่องเดียวกัน นั่นคือการเพิ่ม
และการลดจ านวน ตามล าดับ  

4. เมื่อพิจารณา 2 สมการในแถวล่างร่วมกับ 2 สมการในแถวบน ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบ
ก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อ 2 บวกเพิ่มอีก 1 ผลลัพธ์คือ 3 (ซ้ายมือ) และเมื่อ 3 ถูกหักออกไป 2 ผลลัพธ์
ก็กลายเป็น 1 (ขวามือ) นักเรียนจึงสามารถเห็นลักษณะส าคัญของการบวกและการลบ ซึ่งก็คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรวม (3) และส่วนย่อยต่าง ๆ (1 และ 2) 

ในทางตรงกันข้าม Sun (2011; 2013) หนังสือเรียนในประเทศตะวันตก (เช่น สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส) 
ไม่ได้มีความผันแปรที่เป็นระบบเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศโปรตุเกสน าเสนอการบวกและ
การลบแบบแยกส่วนกัน การน าเสนอการบวกคือการใช้เส้นจ านวน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระบุต าแหน่งของตัวตั้งก่อน 
จากนั้น นักเรียนจึงนับจ านวนตัวบวกต่อไป ผลลัพธ์คือต าแหน่งสุดท้ายที่นักเรียนนับไปถึง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียน
ต้องบวก 1 กับ 2 นักเรียนต้องหาต าแหน่งของ 1 บนเส้นจ านวนก่อน จากนั้น นักเรียนจึงนับต่อไปอีก 2 ซึ่งจะไปสิ้นสุด
ที่ 3 ซึ่งเป็นค าตอบของการบวกนั่นเอง ในทางกลับกัน การน าเสนอการลบคือการระบุต าแหน่งของตัวตั้งก่อน จากนั้น 
นักเรียนจึงนับจ านวนตัวลบย้อนกลับไป ผลลัพธ์คือต าแหน่งสุดท้ายที่นักเรียนนับย้อนไปถึง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียน
ต้องลบ 3 ด้วย 1 นักเรียนต้องหาต าแหน่งของ 3 บนเส้นจ านวนก่อน จากนั้น นักเรียนจึงนับย้อนกลับไป 1 ซึ่งจะไป
สิ้นสุดที่ 2 ซึ่งเป็นค าตอบของการลบนั่นเอง การน าเสนอเช่นนี้เน้นวิธีการและขาดมิติของความผันแปร นักเรียนจึงขาด
โอกาสที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรวมกับส่วนย่อยต่าง ๆ  

แบบที่สองคือความผันแปรทางกระบวนการ (Procedural variation) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในประเทศจีนเน้นให้นักเรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย (ความผันแปรของวิธีการ) เพื่อแก้โจทย์ปัญหาข้อเดียว (ความไม่
ผันแปรของโจทย์ปัญหา) ดังตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่ว่า 5 + 9 = ? วิธีการแรกคือการจัดกลุ่มจ านวนให้เต็มจ านวนห้า นั่น
คือ นักเรียนจะแยก 9 ออกเป็น 5 กับ 4 ดังนั้น 5 + 9 ก็คือ 5 + (5 + 4) ซึ่งเมื่อนักเรียนจัดกลุ่มใหม่เป็น (5 + 5) + 4 
ผลลัพธ์จึงมีค่าเท่ากับ (10) + 4 หรือ 14 นั่นเอง วิธีการที่สองคือการจัดกลุ่มจ านวนให้เต็มจ านวน 10 โดยนักเรียนให้
ความสนใจไปที่เลข 9 ว่า มันขาดจ านวนไปเท่าไร ซึ่งในที่นี้คือ 1 ดังนั้น การท าให้ 9 ครบ 10 คือการดึง 1 จาก 5 
ออกมา มันจึงจะครบ 10 และส่วนท่ีเหลือจาก 5 ก็คือ 4 ดังนั้น 5 + 9 จึงหมายถึง (4 + 1) + 9 = 4 + (1 + 9) = 4 + 
10 = 14 วิธีการที่สามคล้ายกับวิธีการที่สอง แต่นักเรียนให้ความสนใจไปท่ีเลย 5 ว่า มันขาดไปเท่าไร มันจึงจะครบ 10 
ซึ่งก็คือ 5 ดังนั้น การท าให้ 5 ครบ 10 ก็คือการดึง 5 ออกมาจาก 9 และส่วนที่เหลือจาก 9 ก็คือ 4 ดังนั้น 5 + 9 จึง
หมายถึง 5 + (5 + 4) = (5 + 5) +4 = 10 + 4 = 14 ด้วยความผันแปรของวิธีการแก้โจทย์ปัญหาข้อเดิม นักเรียนจะ
เห็นลักษณะส าคัญระหว่างส่วนรวมและส่วนย่อยในจ านวนใด ๆ ได้ง่ายขึ้น (นักเรียนจะไม่มอง 10 แค่ว่าคือ 10 แต่จะ
มองได้ด้วยว่า 10 คือ 5 + 5 หรือ 9 + 1 หรือ 1 + 9)   

ในทางตรงกันข้าม หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศโปรตุเกสไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความผันแปรทาง
กระบวนการมากนัก (Sun, 2011) นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเดียวเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ (ไม่ใช่ปัญหาเดียว แต่หลาย
วิธีการ) ตัวอย่างเช่น นักเรียนจะได้เรียนรูก้ารบวกด้วยจ านวนเดิม และใช้วิธีการนี้กับตัวเลขต่าง ๆ เช่น 1 + 1 = ?, 2 + 
2 = ?, และ 3 + 3 = ? หรือนักเรียนจะได้เรียนรู้การบวกจ านวนทีมีค่าต่างกัน 1 หน่วย เช่น 1 + 2 = ?, 2 + 3 = ?, 
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และ 3 + 4 = ? แม้การน าเสนอเช่นนี้มีความผันแปรเช่นกัน (ความผันแปรของรูปแบบตัวเลข) แต่ความผันแปรนี้ไม่ใช่
ความผันแปรที่ท าให้ลักษณะส าคัญของการบวกปรากฏชัดเจนกับผู้เรียน (นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรวมและ
ส่วนย่อยของจ านวนใด ๆ) ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นการยากที่นักเรียนจะมองเห็นลักษณะส าคัญของการบวกจากการแก้
โจทย์ปัญหาเหล่านั้น แม้นักเรียนได้ผ่านการท าโจทย์ปัญหาเช่นนี้จ านวนมากก็ตาม ความแตกต่างของรูปแบบความผัน
แปรนี้เองท าให้นักเรียนจากประเทศจีนไดพ้ัฒนาความสามารถด้านคณติศาสตร์ที่โดดเดน่กว่านักเรียนจากประเทศอ่ืน ๆ 
(Kullberg, Kempe, and Marton, 2017; Pang et al., 2016; Gu et al., 2004; Sun, 2013)    

นอกจากหนังสือเรียนแล้ว ครูคณิตศาสตร์ในประเทศจีนยังจัดการเรียนการสอนที่ ใช้ความผันแปรเพื่อท าให้
ลักษณะส าคัญปรากฏชัดแก่นักเรียน Kullberg, Runesson, and Martensson (2014) แสดงให้เห็นว่า แม้ครูใช้
ตัวอย่างเดียวกัน แต่การมองเห็นลักษณะส าคัญของนักเรียนอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะครูอาจท าให้ลักษณะส าคัญ
ปรากฏชัดเจนไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการคูณและการหารด้วยจ านวนที่น้อยกว่า 1 ครู 
2 คนใช้ตัวอย่างเดียวกัน ดังภาพที่ 7 ซึ่งมีความผันแปรที่สะท้อนลักษณะส าคัญที่ว่า การคูณตัวเลขใด ๆ ด้วยจ านวนท่ี
น้อยกว่า 1 ผลลัพธ์ของการคูณนั้นจะลดลง ในขณะที่การหารตัวเลขใด ๆ ด้วยจ านวนท่ีน้อยกว่า 1 ผลลัพธ์ของการหาร
นั้นจะเพิ่มขึ้น ในการนี้ สมการในสดมภ์ซ้ายมือถูกก าหนดให้เป็นการคูณ และสมการในสดมภ์ขวามือถูกก าหนดให้เป็น
การหาร ตัวตั้งของสมการทั้งหมดถูกก าหนดให้เป็น 100 ท้ังนี้เพื่อให้ลักษณะส าคัญปรากฏเด่นชัดขึ้น  

100 x 20 = 2000 100 / 20 = 5 
100 x 4 = 400 100 / 4 = 25 
100 x 2 = 200 100 / 2 = 50 
100 x 1 = 100 100 / 1 = 100 
100 x 0.5 = 50 100 / 0.5 = 200 
100 x 0.1 = 10 100 – 0.1 = 1000 

ภาพที่ 7: ตัวอย่างความผันแปรดา้นการคูณและการหาร 
ถึงกระนั้นก็ตาม ครูคนที่ 1 กลับไม่ได้ใช้ความผันแปรนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยครูคนนี้เน้นเพียงการสาธิตให้นักเรียนเห็น
ว่า การคูณและการหารสามารถตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกันได้ (เช่น หาก 100 / 20 เท่ากับ 5 ดังนั้น 5 x 20 
ต้องเท่ากับ 100) ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงไม่เห็นลักษณะส าคัญจากความผันแปรนี้  
 

100 x 20 = 2000 100 / 20 = 5 
100 x 4 = 400 100 / 4 = 25 
100 x 2 = 200 100 / 2 = 50 
100 x 1 = 100 100 / 1 = 100 
100 x 0.5 = 50 100 / 0.5 = 200 
100 x 0.1 = 10 100 / 0.1 = 1000 

ภาพที่ 8: การท าให้ลักษณะส าคญัที่แฝงอยู่ในความผันแปรปรากฏชัดเจนขึ้น  

 

A  

 
B 

 C 

 D 

  
E F 
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ในทางตรงกันข้าม ครูคนที่ 2 ใช้ประโยชน์จากความผันแปร ดังภาพที่ 8 โดยการให้นักเรียนเปรียบเทียบ
สมการในกรอบ A เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า การคูณท าให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น และการหารท าให้ผลลัพธ์ลดลง จากน้ัน ครูคนนี้
ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างสมการในกรอบ B เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า เมื่อตัวตั้งมีค่าเท่ากัน การคูณด้วยตัวคูณที่มาก
ท าให้ผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นกว่าการคูณด้วยตัวคูณที่น้อย แล้วนักเรียนจึงท าการเปรียบเทียบระหว่างสมการ ในกรอบ C 
เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า เมื่อตัวตั้งมีค่าเท่ากัน การหารด้วยตัวหารที่มากท าให้ผลลัพธ์ลดลงมากขึ้นกว่าการหารด้วย
ตัวหารที่น้อย จากนั้น ครูคนนี้จึงให้เปรียบเทียบระหว่างสมการในกรอบ D เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นการคูณ
หรือการหาร หากตัวคูณหรือตัวหารเท่ากับ 1 ผลลัพธ์จะคงเดิม จากนั้น ครูจึงให้นักเรียนเปรียบเทียบสมการในกรอบ E 
กับสมการในกรอบ B เพื่อให้นักเรียนเห็นว่า ในกรณีที่ตัวคูณมีค่าน้อยกว่า 1 การคูณกลับท าให้ผลลัพธ์ที่ลดลง และเมื่อ
นักเรียนเปรียบเทียบ 2 สมการในกรอบ E นักเรียนจะเห็นว่า ยิ่งตัวคูณมีค่าน้อย ผลลัพธ์ยิ่งมีค่าลดลงมากด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบสมการในกรอบ C กับสมการในกรอบ F นักเรียนจะเห็นว่า ในกรณีที่ตัวหารมีค่า
น้อยกว่า 1 การหารกลับท าให้ผลลัพธ์ท่ีเพิ่มขึ้น และเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบ 2 สมการในกรอบ F ยิ่งตัวหารมีค่าน้อย 
ผลลัพธ์ยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นมากด้วย ในท้ายที่สุด เมื่อครูคนนี้ให้นักเรียนน าผลการเปรียบเทียบทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกัน 
นักเรียนจะเข้าใจการคูณและการหารที่มีจ านวนน้อยกว่า 1 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 Gu et al. (2004) อภิปรายว่า เมื่อมองอย่างผิวเผิน การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศจีนอาจ
ขัดแย้งกับทฤษฎีสรรคนิยม ทั้งนี้เพราะครูมีบทบาทค่อนข้างมากและนักเรียนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย แต่หากพิจารณา
ในเชิงลึกแล้ว การจัดการเรียนการสอนเช่นนี้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญหาอยู่ตลอดเวลา นักเรียนได้
เปรียบเทียบและมองหาลักษณะส าคัญต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในความผันแปรรูปแบบต่าง ๆ โดยครูคอยตั้งค าถามและชี้น าให้
นักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญเหล่านั้น เมื่อนักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญเหล่านั้นแล้ว นักเรียนจึงน าประสบการณ์
จากการมองเห็นนั้นไปพัฒนาเป็นความเข้าใจของตนเองอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนเช่นนี้จึงเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (ทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก) ภายใต้ความช่วยเหลือจากครูและเพื่อนร่วมช้ัน 
(ทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม) สิ่งที่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศจีนมีแต่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศอื่น ๆ อาจ
ไม่มีหรือมีน้อยกว่าคือความผันแปรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเสมือนบริบทให้นักเรียนเกิดการทดลองทางความคิด 
(Thought experiment) กับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในความผันแปรเหล่านั้น (Watson and Mason, 
2006: 3, 4)     

“ความผันแปรและความไม่ผันแปรก่อให้เกิดความคาดหวัง ... ผู้เรียนต้องเห็นแบบแผน สร้างความคาดหวัง 
แสดง(ความคาดหวัง)ออกมาในลักษณะการคาดเดาเกี่ยวกับแบบแผน และสร้างข้อสรุปทั่วไป –ทั้งหมดนี้คือ
การคิดทางคณิตศาสตร์ที่เราต้องการพัฒนา(ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน)” 

 

บทสรุปและการน าไปใช้  
 บทความนี้ได้น าเสนอทฤษฎีความผันแปร (Marton, 2015; Marton and Booth, 1997) ซึ่งให้มุมมอง
เกี่ยวกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากทฤษฎีสรรคนิยม (Runesson, 2005) ทฤษฎีสรรคนิยมมุ่งอธิบายการเรียนรู้ในลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงในความคิดของผู้เรียน แต่ทฤษฎีความผันแปรมุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนและสิ่งที่เป็นวัตถุแห่งการเรียนรู้ (มุมมองที่ผู้เรียนมีต่อวัตถุแห่งการเรียนรู้) แม้ทั้งสองทฤษฎีแตกต่างกัน  แต่นั่น
ไม่ได้หมายความว่า ทฤษฎีความผันแปรขัดแย้งกับทฤษฎีสรรคนิยม บทความนี้น าเสนอว่า ทฤษฎีความผันแปรช่วย
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อธิบายการเรียนรู้ในบริบทของวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อวัตถุ
แห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ใหม่ (แม้วัตถุแห่งการเรียนรู้ยังคงเดิม) ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ความคิดของผู้เรียนได้ ในการนี้ การที่ผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงมุมมองและเห็นลักษณะส าคัญที่ตนเองไม่เคยเห็นมาก่อน
ได้ ความผันแปรเป็นเงื่อนไขจ าเป็นในสถานการณ์การเรียนรู้นั้น    

เนื่องจากทฤษฎีความผันแปรเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย งานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีนี้เป็นกรอบแนวคิดจึงยังขาด
แคลน งานวิจัยในประเทศไทยอาจต้องเริ่มศึกษาว่า หนังสือเรียนวิชาต่าง ๆ (เช่น หนังสือเรียนคณิตศาสตร์) มีความผัน
แปรเพียงพอให้นักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญหรือไม่ และในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ (เช่น วิชา
คณิตศาสตร์) ครูมีการน าเสนอความผันแปรอย่างเป็นระบบเพียงพอหรือไม่ ผลการวิจัยด้วยกรอบแนวคิดจากทฤษฎี
ความผันแปรนี้อาจช่วยให้ค าอธิบายได้ว่า เหตุใดนักเรียนไทยจึงประสบปัญหาในการเรียนรู้หลายเรื่อง (เช่น 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ดังที่ปรากฏในโครงการประเมินนักเรียนนานาชาติ (OECD, 2014; 2016) ตลอดจน
การให้แนวทางในการพัฒนาหนังสือเรียนและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ความส าเร็จในการพัฒนา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากประเทศจีนเป็นสิ่งที่กระตุ้นว่า การพัฒนาการศึกษาด้วยแนวคิดทาง
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอาจไม่เพียงพอ ประเทศไทยอาจจ าเป็นต้องพิจารณาทฤษฎีที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ทฤษฎีความผันแปร   
 นอกจากนี้ งานวิจัยในอนาคตอาจเป็นการศึกษาว่า ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเฉพาะใด ๆ อะไรคือ
ลักษณะส าคัญของเรื่องนั้น ความผันแปรรูปแบบใดที่ช่วยให้นักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญของเรื่องนั้นได้ชัดเจน และ
ล าดับของการน าเสนอความผันแปรควรเป็นอย่างไร งานวิจัยลักษณะนี้เริ่มปรากฏมากขึ้นในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น 
งานวิจัยของ Guo and Pang (2011) ได้วิเคราะห์ 6 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้เรื่อง “เส้นส่วนสูง5” (Altitude) 
ของสามเหลี่ยม โดยการวิจัยนี้เสนอแนะว่า การน าเสนอลักษณะส าคัญทีละลักษณะจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นลักษณะ
ส าคัญแต่ละลักษณะได้ง่ายขึ้น เมื่อนักเรียนมองเห็นลักษณะส าคัญแต่ละลักษณะแล้ว นักเรียนจึงค่อยพิจารณาลักษณะ
ส าคัญทั้งหมดพร้อมกัน อย่างไรก็ดี การน าเสนอลักษณะส าคัญทีละลักษณะอาจไม่จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่สามารถ
มองเห็นลักษณะส าคัญบางลักษณะแล้ว ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเสนอแนะว่า ครูอาจต้องส ารวจความสามารถของนักเรียน
ในการมองเห็นลักษณะส าคัญต่าง ๆ ที่จ าเป็นก่อน และจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ประสบกับความผันแปรและ
มองเห็นลักษณะส าคัญที่นักเรียนยังมองไม่เห็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องนั้นได้โดยง่ายยิ่งขึ้น งานวิจัยที่
เจาะจงเนื้อหาเช่นนีย้ังคงเป็นที่ต้องการ    
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ในมหาวิทยาลัย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร  
การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ และการสังเกตแบบไม่มีสว่นร่วม โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผูบ้ริหารศูนย์กีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมิใช่มหาวิทยาลัยราชภั ฏหรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 6 คน น าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า ศูนย์กีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การให้บริการ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการในการยกระดับมาจากงานกีฬา กองกิจการนิสิตนักศึกษา มีการก าหนดแผนงาน สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่ยังพบว่ามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
งบประมาณ ส าหรับการจัดองค์กรและระบบงาน พบว่า มีการมอบหมายงานเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร แต่ยังไม่
ครอบคลุมถึงอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ ในส่วนของการน าองค์กร พบว่า ผู้บริหารมีกระบวนการในการ
ตัดสินใจโดยยึดเอาหลักเกณฑ์ขององค์กรเป็นส าคัญ แต่พบอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่ต้องใช้อ านาจของคณะ
กรรมการฯ ท าให้เกิดความล่าช้า และปัญหาในการคัดเลือกบุคลากรที่ไม่ได้มาตามระบบ นอกจากน้ีด้านการควบคุมงาน พบว่า 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการติดตามงาน มีกระบวนการในการวัดผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนปฏิบัตงิาน ขณะปฏิบัติงาน และ
หลังการปฏิบัติงาน แต่พบว่ายังไม่มีความเสมอภาคในการประเมิน เพราะพนักงาน เจ้าหน้าที่ ไม่มีโอกาสประเมินผู้บริหาร 
และบุคลากรเกิดความเบื่อหน่ายในการประเมิน 
 

ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการ/ ศูนย์กีฬา/ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

Abstract 
The purposes of this study are to study obstacles of the Sport Centre and Sport Science, in the 

university, management.  This is a qualitative research that applied 3  methods for collecting data; 1 ) 
documents 2) in-depth Interview and 3) non-participatory observation. Key persons who provided data in 
this study are the administrators of the Sport Centre and Sport Science in the universities that are not the 
administrators in Rajabhat University or Rajamangkala University.  The 6  staffs were selected by purposive 
sampling method; the data collection was analyzed by content analysis method. 
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 The results of this study indicated that the Sport Centre and Sport Science in Universities are the 
organizations that are responsible for service providing, promote and develop physical activities concerning 
health, exercising, sports and sport sciences, most of them were usually promoted from sport 
sections/ division, student unions and the work plan determined was associated with university’ s policy, 
national sports development plan and educational development plan in undergraduate level.  The 
constraint found is limitation of a budget for organization and system management, the workload was 
assigned according to organization structure, but it was not covered decision authority to the assigned 
person, especially financial authority; the administrator is still based on criteria of the organization and 
applied as a guideline for decision making but the obstacle was found in decision process that required 
authorization from the committee, this process caused decision delayed. The other problem is recruitment 
process that is not following the system.  Moreover, it was observed in control and supervision that the 
administrators paid attention on follow up with assessment prior to the operation, during and after the 
operation but the assessment has been performed inequality because the under supervision staffs have no 
chance to evaluate their supervisors in return. Therefore, these staffs are tired of assessment. 
 

Keywords  :   Administration/ sport center/ sport sciences 
_____________________________ 
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บทน า 
 การพัฒนาด้านการกีฬามีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศซึ่งมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ โดยจะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) จากการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ของ
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) และ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 
2554) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550) เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ดา้นการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี
ทางการกีฬา ยังอยู่ในระดับที่ต่ า ยังไม่มีศูนย์สารสนเทศทางด้านนี้ ซึ่งจะต้องมีการแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนายุทธวิธีในการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความเกี่ยวข้องกันในด้านความ
รับผิดชอบ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ และการพัฒนา
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติได้ผลเป็นที่ยอมรับเช่ือถือได้
ของทุกคน ให้มีการประสานงาน ประสานประโยชน์รวมทั้งการจัดท าระบบเครือข่ายข้อมูลด้วยการจัดการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาใหเ้กิดความเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน (สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, 2554) 
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 ส าหรับในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญมากในแง่ของการน าเอา
หลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางด้านนี้ ทั้งการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งได้แก่ นิสิต นักศึกษา นักกีฬา 
และบุคลากรในสถาบัน รวมถึงการใช้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสื่อกลางในการขยายแนวคิดหรือถ่ายทอดหลักการและ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังที่ สุพิตร  สมาหิโต (2547) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ในสถาบันอุดมศึกษาไว้ว่า จะต้องจัดตั้งส านักกีฬาหรือศูนย์กีฬาหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเร่งด่วน อันเป็นหน่วยงาน
ที่มีบทบาทส าคัญมากต่อการช่วยพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา เพราะจะน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการ
รวบรวมความรู้ ผู้เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา อุปสรรค
เกี่ยวกับการพัฒนากีฬาในมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบายการบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย แตกต่างกันสิ้นเชิง เนื่องจากมี
เป้าหมายทางกีฬาแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการจัดตั้งส านักกีฬาหรือศูนย์กีฬาหรือศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา แต่ก็ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และไม่มี
ความชัดเจน เพราะยังขาดข้อมูลในเชิงพัฒนาแก่ผู้บริหารการกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุษณีย์ 
จินตนาประวาสี (2544) เรื่อง การบริหารการกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า โครงสร้างระบบบริหารจัดการ เป็น
โครงสร้างที่ขาดเอกภาพในการบริหาร เพราะคณะท างานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการกีฬา ไม่มีเป้าหมายในการพัฒนา
กีฬา บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ท่ีชัดเจน ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาการกีฬา ยังต้องมีการปรับปรุง 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการกีฬาและการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น ยังขาด
การประสานความร่วมมือกันทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและยังต้องการการพัฒนาระบบการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา หากไม่มีการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นศูนย์กีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีมีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อ นิสิต นักศึกษา นักกีฬา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อ การ 
พลศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และการยกระดับองค์ความรู้ทางด้านการกีฬา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการ จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาศูนย์กีฬา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริ 
หารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลการวิจัย เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้เป็นข้อมูล 
เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย 
2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย มุ่งศึกษาจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นผู้บริหารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการและหน้าที่ของการบริหาร (functional of Management) ของ ลูอิส อัลเลน (1973, อ้างถึงใน Stuart Crainer, 
2551, หน้า 32 - 33) มี 4 ประการหลัก รวม 19 เรื่องย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  หน้าที่การวางแผน (Panning Function) ประกอบดัวย การคาดการณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์  
การก าหนดแผนงาน การก าหนดตารางการท างาน การก าหนดงบประมาณ การก าหนดขั้นตอนการท างาน การก าหนด
เป้าหมาย 
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 2.  หน้าที่การจัดองค์กรหรือการจัดระบบงาน (Organizing Function) ประกอบดัวย การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร การมอบหมายงาน การก าหนดวามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร 
 3.  หน้าที่การน าองค์กร (Leading Function) ประกอบด้วย กิจกรรมในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร  
การจูงใจ การคัดเลือก การพัฒนาบุคคลากร 
 4.  หน้าที่การควบคุมงาน (Controlling Function) คือ กิจกรรมในการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เพราะช่วยให้เข้าใจถึงการ
บริหารจัดการของศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยชัดเจนมากขึ้น 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นผู้บริหารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มิใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 6 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  การใช้ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ เช่น คู่มือองค์กร เอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานการประเมิน
ตนเอง คู่มือการประกันคุณภาพ และข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ตามความประสงค์ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลได้อย่างเตม็ที่ 
โดยใช้แนวค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
  3.  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เป็นการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรอืปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่ เพื่อศึกษาถึงสภาพหรือความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือร่วมกระท าใน
เหตุการณ์ 
 ทั้งสามวิธีเป็นการศึกษาสภาพและปัญหา วิเคราะห์หาข้อสรุป จากข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ใน
อนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย ในภาพกว้าง และลึกซึ้ง 
 การควบคุมคุณภาพ 
 ผู้วิจัยมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลโดยใช้การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
รวมทั้งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จาก 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องเชื่อถือได้ 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลสรุปของแต่ละประเด็นหลักของ
การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มาวิเคราะห์ร่วมกัน 
โดยการเช่ือมโยงความสอดคล้องของเนื้อหาท้ังหมดกับแนวคิดทฤษฎี เพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 
 ผู้วิจัยได้รับความยินยอมการเข้าร่วมการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน ด้วยวาจาพร้อมทั้งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ก่อนท่ีจะท าการเก็บข้อมูล และขออนุญาตก่อนการบันทึกเทป ในการน าเสนอข้อมูลเป็นการน าเสนอภาพรวมของ
สภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการน าเสนอที่ระบุถึงตัวบุคคล 
หน่วยงาน  
 

สรุปผลการวิจัย/ การสังเคราะห์ความรู้ 
 การบริหารศูนย์การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาสภาพการณ์และปัญหาอย่างเปน็
ระบบท าให้เข้าใจกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรของแต่ละแห่งอย่างชัดเจน ภาพความสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อมภายนอกเป็นข้อมูลป้อนกลับท าให้องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการด าเนินงานอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะ
กับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอย่างมาก เช่น การออกนอกระบบ
ราชการ มีผลให้สถาบันอุมศึกษาของรัฐต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบการบริหารงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง ต้องมีการ
เปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงาน เพื่อให้พึ่งตนเองโดยเฉพาะด้านการเงิน เป็นต้น ระบบการประกันคุณภาพ ส่งผลให้องค์กรใน
มหาวิทยาลัย ค านึงถึงตัวบ่งช้ีคุณภาพ นอกจากนี้โลกในยุคโลกาภิวัตน์และความเจริญของเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร สามารถสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ ท าให้ผลผลิตขององค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป มีการแข่งขันมากขึ้น ต้อง
ใช้กลยุทธ์การตลาดในการบริหารองค์กร ความเข้าใจระบบในมหาวิทยาลัย ช่วยให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ในองค์กร
ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมทันกาล 
 จากการใช้ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับปรากฏการณ์
ของสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีพัฒนาการและยกระดบั
มาจากงานกีฬา กองกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการท าหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้บริการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และพัฒนาทางด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬา ส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการและงานวิจัย ในการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นิสิต
นักศึกษา บุคลากร และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการทางด้านกิจกรรมทางกายและการส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่
นิสิตนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  การวางแผน (Panning)  
 องค์กรได้มีการประเมินและคาดการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการท างานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์อนาคตขององค์กรสามารถท า
ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากบางองค์กรต้องรอประเมินกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เช่น การ
เพิ่ม/ลดจ านวนของนิสิตนักศึกษาที่จะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการรองรับในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายของ
องค์กร การเปลี่ยนแปลงสถานะขององค์กร การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจนในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย การกีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร ถึงแม้ว่าองค์กรจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการวางแผนบน
พื้นฐานการท างานในหน้าท่ีหลักท่ีรับผิดชอบก็ตาม ในส่วนของการก าหนดงบประมาณขององค์กร มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมเกี่ยวกับการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป การพัฒนาการ
ออกก าลังกาย การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงาน 
โดยมีการก าหนดกรอบและจัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยมีทั้ง
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รูปแบบของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและมาจากการพิจารณาโดยกองแผนงานและนโยบาย แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของงบประมาณทางด้านการดูแลรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณ์ มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นโยบายของผู้บริหารในการ
ก าหนดงบประมาณที่ไม่แน่นอน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือคณะบุคคลในการพิจารณางบประมาณเป็นเหตุให้เกณฑ์
การพิจารณาต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของการก าหนดงบประมาณท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
 2.  การจัดองค์กรหรือการจัดระบบงาน (Organizing)  
 ส่วนใหญ่มีการจัดองค์กรหรือการจัดระบบงานตามบทบาทหน้าที่ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ มี
การมอบหมายงานเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร ทั้งนี้นอกจากจะก าหนดให้มีการจัดแบ่งงานให้คนในองค์กรได้ปฏิบัติแล้ว
ยังต้องท าให้เกิดการประสานงานเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยรวมด้วย อย่างไรก็ตาม การมอบหมายงานแก่
ผู้บริหารองค์กรยังไม่ครอบคลุมถึงการมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ ในส่วนของการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและฝ่ายตา่ง ๆ ขององค์กรเป็นลักษณะการท างานแบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ส่งผลให้การท างานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
มีความสัมพันธ์กัน ประสานการท างานได้อย่างสอดคล้อง นอกจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรบางแห่งต้องท าหน้าท่ี
สองบทบาททั้งฝ่ายปฏิบัติการ และการเป็นผู้สอน ในองค์กรบางแห่งมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรและระบบ
การคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารองค์กร กรณีนี้เป็นอุปสรรคต่อขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์กรเพราะไม่มีโอกาสเจริญเติบโต
ในสายงานของตนเองได้ และองค์กรบางแห่งมีโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติอย่างเช่น การให้บริการ
กับการเรียนการสอน และการบริการเพื่อหารายได้กับการบริการแบบให้เปล่า ท าให้เป็นโครงสร้างการท างานแบบสอง
มาตรฐาน โดยมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย กล่าวคือ  
 -  การก าหนดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นหน่วยงานอิสระ ที่ขึ้นตรงต่อส านักงานอธิการบดี ภายใต้การวางแผน 
ก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ  
 -  การก าหนดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนากีฬา หรือ คณะกรรมการกิจการนิสิตนักศึกษา ให้ค าปรึกษาและก าหนดทิศทางการพัฒนา ให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา มีผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแลทางด้านกีฬา 
และผู้อ านวยการกอง สนองนโยบายและควบคุมการด าเนินงาน โดยมีหัวหน้างานกีฬาเป็นผู้จัดการ 
 -  การก าหนดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
คณะหรือวิทยาลัย ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีหรือผู้อ านวยการ  
 3.  การน าองค์กร (Leading) 
 ผู้บริหารมีกระบวนการในการตัดสินใจโดยยึดเอาหลักเกณฑ์ ขององค์กรเป็นส าคัญในการน ามาปรับใช้กับ
สถานการณ์ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง ตามล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้บริการ เรียงล าดับจาก นิสิต
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานบางประการของผู้น า ดังเช่น การขอความอนุเคราะห์ใช้บริการสถานท่ี จากหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร และบางเรื่องที่มีความจ าเป็นต้องรอกระบวนการตัดสินใจที่ต้องใช้อ านาจตามกรอบระยะเวลาในการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ ท าให้เกิดความล่าช้าส่งผลให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการระหว่าง
การบริการเพื่อหารายได้กับการบริการแบบให้เปล่าที่ต้องท าควบคู่กันไป 
 ส าหรับการสื่อสารภายในองค์กรใช้รูปแบบของเอกสารทางราชการและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก รองลงมาเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเข้ามาประกอบ เช่น โทรศัพท์ จดหมายอีเลคโทรนิค เอกสารอีเลคโทรนิค สังคมออนไลน์ วิทยุ
สื่อสาร และระบบ Intranet ภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากยังไม่มีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับบุคลากร ให้ครอบคลุมทุกส่วนในการปฏิบัติงาน 
อีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์รของบุคลากรที่มีเวลาท างานไม่ตรงกัน นอกจากน้ี ผู้บริหารมีความใกล้ชิดและ
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เป็นกันเองกับบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดีในการท างานและยึดมั่นในกฎเกณฑ์ บางแห่งมีการใช้เกณฑ์เฉพาะ
ขององค์กร และเกณฑ์ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น แต่พบว่าองค์กรบางแห่งมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
มาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลงานในการพิจารณาความดคีวามชอบที่มีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อยและซับซ้อนขึ้น 
 ในส่วนขององค์กรได้มีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการท างาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติและขออัตราก าลังไปที่ส่วนกลาง ตามระบบของแต่ละ
มหาวิทยาลัย แต่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามายังมีประสบการณ์น้อยและขาดความหลากหลาย โดยเฉพาะการรับ
บุคลากรที่เป็นนิสิตนักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยของตนเข้ามาท างาน ปัญหาที่ส าคัญคือ การคัดเลือกคนที่ไม่ได้มาตามระบบ 
ซึง่ยังมีอยู่ในบางองค์กร หรือท่ีเรียกว่า “เด็กเส้น-เด็กฝาก” แต่อย่างไรก็ตามยังมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพด้วยการ
จัดอบรม สัมมนาภายในองค์กรเอง และสนับสนุนในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก แต่ติดปัญหาบาง
ประการในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร และประการส าคัญที่เป็นอุปสรรคในการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรคือ ปัญหาเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยดึงบุคลากรที่มีศักยภาพขององค์กรให้โอนย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น และ
ปัญหาทางด้านการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับสถานะขององค์กรที่ยังไม่ชัดเจนท าให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกไม่มั่นคงและ
มองไม่เห็นความก้าวหน้าในสายงาน 
 4.  การควบคุมงาน (Controlling) 
 ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการติดตามงานเป็นระยะ และได้ก าหนดขอบเขตเรื่องของระยะเวลาในสิ่งที่ต้องการ
ควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีกระบวนการในการก าหนดมาตรฐานการท างานด้วยการให้
บุคลากรมีส่วนร่วม โดยเสนอให้พิจารณาตามล าดับ บางแห่งมีคณะกรรมการในการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มี
ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการใช้กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ตามระบบของราชการ บางแห่งมีระเบียบของ
องค์กรหรือมหาวิทยาลัย เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน มีรูปแบบ กระบวนการในการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนปฏิบัติงาน 
ขณะปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน ด้วยการประชุมติดตามความก้าวหน้าและสรุปรายงานการปฏิบัติงานท้ังรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ มีระบบการประเมินผลงานเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย มีท้ังการประเมินภายในองค์กร การ
ประเมินจากภายนอกองค์กร มีการรายงานการปฏิบัติงาน ภาระงาน บางแห่งมีระบบท่ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานขององค์กร ระบบ
ควบคุมภายใน โดยวัดเป็นด้าน ๆ คือ ด้านวิชาการ กับด้านกิจกรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของระบบประกันคุณภาพ แต่ยังพบว่า
บางแห่งยังไม่มีการประเมินเฉพาะทางและไม่ได้น าเอาการประเมินภาระงานมาวัดผลอย่างแท้จริง 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของคนในองค์กร พบว่า มีการประเมินผลงานของบุคลากรภายใน
องค์กรในรูปแบบที่ผสมผสานกัน เช่น การให้เพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันเป็นผู้ประเมิน มีคณะกรรมการประเมินผลและ
พิจารณาผลงาน เพื่อเป็นเครื่องช้ีวัดคุณภาพของประสิทธิผลการท างาน อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้บริหารศูนย์กีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่า มีการประเมินจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารฯ ในประเด็นนี้ท าให้บุคลากร
ภายในองค์กรมองได้ว่าในการประเมินผู้บริหารองค์กรนั้นไม่มีความเสมอภาค เพราะพนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน
องค์กรนั้นไม่สามารถประเมินผู้บริหารได้ ในขณะที่ระบบการประเมินผลงาน ไม่ได้มีผลในการที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
กระตือรือร้นในการท างานเพิ่มขึ้น กลับท าให้คิดว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นมาจากงานปกติ ท าให้ไม่เห็นความส าคัญกับการรายงาน
ผลปฏิบัติงาน และการประเมินภาระงาน ท าให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย แต่อย่างไรก็ตามองค์กรก็ได้มีการน าผลประเมนิไป
ใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การพิจารณาเงินเดือน น าผลการประเมินไปก าหนดหรือปรับแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น น าไปสู่กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  ด้านการวางแผน  
 ควรด าเนินการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างจริงจัง
และจริงใจด้วยการประสานงานกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับองค์กร เพื่อก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์กีฬาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน อย่างไรก็ตามควรมีการวางแผนในการพัฒนาเครือข่าย
ทางการกีฬา ทางวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้สอดคลอ้งกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษ ด้วยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อีกทั้ง
ควรมีการวางแผนงบประมาณของศูนย์กีฬาและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ครอบคลมุและเพียงพอต่อการพัฒนาทางด้านการ
กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในส่วนของการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ สถานกีฬา  
 2.  ด้านการจัดองค์กรหรือการจัดระบบงาน 
 ควรมีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ครอบคลุมงานกีฬาของมหาวิทยาลัยทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานงานกันได้อย่างคล่องตัวมากข้ึน ควรมีการก าหนดระบบงานท่ีเอื้อในการน า
วิชาการมาพัฒนาการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการทางด้านพลศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ควรมีการมอบหมายงานและให้อ านาจการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ
ของศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งข้ึน 
 องค์กรทางด้านศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในมหาวิทยาลัยควรเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ มีระบบในการส่งเสริมผูป้ฏิบัตงิานท่ีมีความพร้อมให้ก้าวข้ึนไปเป็นผูบ้ริหารระดับกลางหรือหัวหน้าฝ่ายเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในระบบงานตามโครงสร้างขององค์กร โดยมีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพราะ
ผู้บริหารระดับกลางถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการเช่ือมโยงและถ่ายทอด ติดตามควบคุมดูแลและประสานงานระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงไปสู่ฝ่ายปฏิบัติงาน 
 3.  ด้านการน าองค์กร 
 ควรสนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินงานให้มีความทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการในการใช้อย่าง
ทั่วถึง อย่างไรก็ตามในการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรนั้น จ าเป็นจะต้องวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้าน
ทักษะความรู้และการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้
ด้านโปรแกรม ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ การด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน 5 ปี และวิสัยทัศน์
ขององค์กร โดยจัดท าเป็น Training Road Map (TRM) ในระยะเวลา 3 – 5 ปี ของบุคลากรแต่ละคนตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน 
รวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่เดิมว่าช่วงไหนที่ต้องอบรมในเรื่องใดตามที่ก าหนดไว้ใน TRM เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อลดความแตกต่างและหลากหลายของบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกับผู้ที่มีอายุงานมาก ควรมีแผนความก้าวหน้า
ในสายงาน (Career development) ให้กับบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจและให้เกิดการพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันของเจ้าหน้าท่ีต่อเป้าหมายการพัฒนาตนเองในการท างานร่วมกับองค์กร
ในระยะยาว 
 4.  ด้านการควบคุมงาน 
 ควรมีการก าหนดนโยบายและระบบในการควบคุมติดตามงานและการประเมินผลงานให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อองค์กรสามารถน าผลการประเมินต่าง ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในการวางแผนปฏิบัติงานในครั้งต่อไปได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแยกเป็นการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล การประเมินภาพรวมของส่วนงานหรือฝ่าย การ
ประเมินภาพรวมขององค์กร และมีการก าหนดบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อนจนเกิดความเบื่อหน่ายแก่บุคลากร เมื่อมีระบบการประเมินที่ชัดเจนแล้ว ควรจะมีการลดขั้นตอนในกระบวนการ
ประเมิน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายทางด้านทรัพยากรในการน ามาใช้ในการประเมิน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในระบบ
การประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุด ส่งผลท าให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการด าเนินการ และมีผลที่
ชัดเจนสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ข้อสังเกต 
 เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า 
มีความเหมือนกันในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ ที่เน้นไปที่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และกลุ่มของประชาชนท่ัวไป แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมทั้งความมุ่งมั่น จริงจัง
และจริงใจในการก าหนดนโยบายทางด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาและวิทยาศาสตร์
การกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ส่งผลต่อโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในองค์กร ที่เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด ส่งผลโดยรวมต่อทิศทางการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกาย 
การกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับประเทศ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
Research-Based Learning 

  
พวงผกา ปวีณบ าเพ็ญ* 

Puangpaka Paweenbampen 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต (Faculty of Education, Suan Dusit University) 

 

บทคัดย่อ 
 

        การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) เป็นเทคนิคหนึ่งในการสอนเชิงสร้างสรรค์  
ถือเป็นหัวใจส าคัญของบัณฑิตศึกษาเพราะส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ทักษะการจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอีกด้วย อีกทั้งเป็นการพัฒนา
กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัว อันจะน าไปสู่คุณภาพของบัณฑิตที่พร้อมส าหรับ
สังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
และมีความหมายต่อตนเอง  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน, การสอนแบบเน้นวิจัย, การศึกษา 

 

Abstract 
 Research-based learning is one of the creative strategies that is essential for the graduate 
school level as it aligns with the 21st century’ s literacies in which learners acquire knowledge of 
important theories and research in their fields of discipline by themselves.  Through this strategy, 
the learner-centered approach is raised and research methodology is emphasized to become part 
of learning process. Through research-based learning learners can develop the intellectual skills of 
critical analysis, practicing skill, managing skill, confront situation and knowledge adaptation skill to 
defend and solve the problems. This strategy additionally motivates learners to intrinsically create 
and improve their own knowledge exploring process which is an essential quality of college 
graduate of the future knowledge-based society. Undeniably, research-based learning where literacy 
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is acquired from direct experience when conducting research will equip learners with lifelong 
learning tools that help them to possess the profound and meaningful learning. 
 
Keywords: Research-Based Learning; Research-Based Instruction; Education 
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บทน า 
  ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered) นั้น ไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (child-centered) โดยมีหลักการว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ พัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพภาพของตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้มีการฝึก
ปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จากหลายสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจ าเพียงเนื้อหาอย่างเดียว ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าการศึกษา
เปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับการเรียนมากกว่าการสอน จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวนักการศึกษาจึงได้พัฒนา
แนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ( research-
based learning: RBL) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการ
เนื้อหาความรู้ ผู้สอนจ านวนมากให้ความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจากสามารถน าไปใช้ได้ทุกรายวิชาในหลาย
ระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา (เสาวภา วิชาดี , 2554) อีกทั้งหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน    
ยังสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542        
ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชี วิต
ส าหรับประชาชน มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ ให้
ความส าคัญกับการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(RBL) ยังสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Srikoon et al., 2014) 
 

วิธีการสังเคราะห์ความรู้ 
 การสังเคราะห์องค์ความรู้ใช้กระบวนการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (qualitative synthesis) คือ การอ่าน
จากหนังสือ ต ารา เอกสารหรือรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นคว้าจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่           
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และค าถามส าหรับการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน     
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การสอนแบบเน้นวิจัย, Research-Based Learning (RBL) และ Research-Based Instruction ก าหนดวิธีการสืบค้น
ทั้งจากเอกสารฉบับจริงที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท าการสกัดข้อมูลเฉพาะข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับประเด็นที่สนใจ จากนั้นท าการวิเคราะห์ความรู้ สังเคราะห์เป็นความรู้ เรียบเรียงองค์ความรู้ 
และท าการเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย 
(research-based approach) หรือการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน (research-based instruction) เป็นเทคนิคหนึ่ง
ในการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557) 
เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาตัวผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยกล้าซักถาม ตั้งค าถามเป็น 
ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องด้วยการวิจัยเป็นการแสวงหาความรู้หรือการแก้ปัญหา ผู้วิจัยต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพิจารณาประเดน็หรือข้อมูลต่างๆ ผลจากการกระท าเช่นนี้ท าให้ผู้วิจัยมีความใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น 
มีเหตุมีผล เป็นผู้ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ เพราะผลของการวิจัยหรือข้อความรู้ที่ได้ท าให้สามารถเข้าใจ 
ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ 
บุญเติม, 2537) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนท าให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ ได้ด้วยตนเอง               
หรืออีกลักษณะหนึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นกระบวนการสอน มีการจัดสภาพการณ์
ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหาสาระ  อาจใช้          
การประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้                
ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือให้ผู้เรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยให้แก่
ผู้เรียน (ทิศนา แขมมณี, 2555; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนท าการวิจัยเองได้ ให้ผู้เรียนรู้จัก
แก้ปัญหา รู้จักคิดวิเคราะห์ ตลอดจนทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด        
ของการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและค้นพบข้อความรู้ด้วย
ตนเองโดยตรง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) 

หากพิจารณาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในลักษณะของรูปแบบการสอน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการสอน ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการสอน กระบวนการ
เรียนการสอน การประเมินผล ระบบปฏิสัมพันธ์ และผลที่เกิดกับผู้เรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม สามารถสรุปรูปแบบ
การสอนได้ดังภาพที่ 1 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม, 2537) 
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2. วัตถุประสงค ์
 
 

3. เน้ือหา 
  
 
 
4. ขั้นตอนการสอน

 
5. กระบวนการเรยีนการสอน 

 
 
 

ระดับการสอน กลวิธีการสอน 

ระดับที่ 7 กลุ่มที่ 1 

ระดับที่ 6 

กลุ่มที่ 2 ระดับที่ 5 

ระดับที่ 4 

ระดับที่ 3 กลุ่มที่ 3 

ระดับที่ 2 
กลุ่มที่ 4 

ระดับที่ 1 

6. การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
7. ระบบปฏสิัมพันธ ์
 
 
 
 
 
8. ผลที่เกิดกับผู้เรยีน 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานข้างต้น สามารถเรียงล าดับระดับการสอน
ตามความเข้มข้นของผู้เรียนในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ตั้งแต่ระดับต่ าสุดไปถึงระดับสูงสุดได้ดังภาพที่ 2 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม, 2537) 

ก าหนด
วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

การประเมินผล

การให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดทักษะย่อย       
ทลีะน้อยอย่างเป็นล าดับขั้นตอน    
ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถและมี

ความช านาญในงานนั้น 
 

การฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับ
กระบวนการวจิัยหรือกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่ละน้อยอยา่งเป็น

ล าดับขั้นตอน 

ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหาก 
มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งนั้น 

(learning by doing) 
 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ในศาสตร์ของตนได้ด้วย
ตนเองโดยมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

สาระของศาสตร์แต่ละศาสตร์ ก. การประเมินสาระในศาสตร์ 
ข. การประเมินความสามารถ
ในกระบวนการแสวงหา 

ค. ประเมินเจตคติ 

ก. การสื่อสาร 2 ทาง 

ข. การยอมรับนับถือซึ่งกันและ
กัน 

ก. ความรู้ใหม ่

ข. ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

ค. ความใฝ่รู้ มีเหตุมีผล 

ง. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น 
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ภาพที่ 2 ระดับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ระดับที่ 1 ผู้เรียนศึกษาหลักการความรู้เบื้องต้นจากต ารา เอกสาร สื่อต่างๆ หรือจากค าบรรยายของผู้สอนแต่
มิใช่ลักษณะเพียงแค่การอ่านหรือฟังแล้วจบไปต้องมีการถกแถลง พูดคุย สนทนากันอย่างนักวิชาการ อ่านแล้วคิด
อย่างไร เห็นอย่างไร เพราะเหตุใด อาจต้องมีต าราพื้นฐาน (basic text) ในสาขาวิชานั้นๆ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง แล้วน ามาอภิปรายเชิงวิชาการในช้ันเรียนต่อไป ซึ่งระดับที่ 1 เป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการวิจัย คือ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้ววิเคราะห์วิจารณจ์ากเอกสารต าราหลัก ระดับที่ 2 เป็นการเรียนรู้ผลการวิจัยจากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองหรือจากค าบอกเล่าของผู้สอน การเรียนการสอนในระดับนี้เริ่มเกี่ยวข้องกับตัวงานวิจัย ผู้เรียนต้อง
ศึกษาข้อความรู้จากผลงานวิจัยของผู้อื่นแล้วคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ถกแถลง อภิปราย พูดคุย สนทนาอย่างนักวิชาการ 
ระดับที่ 3 เป็นการเรียนรู้โดยการศึกษาจากงานวิจัยโดยตรง การเรียนรู้ลักษณะนี้ท าให้ผู้เรียนจ าได้มากกว่าการเรียน
แบบเตรียมสอบ การเรียนการสอนในระดับนี้เป็นการท าให้เนื้อหาวิชาและกระบวนการวิจัยผสมผสานไปด้วยกั นได้ 
ผู้เรียนจะได้ศึกษาว่าในศาสตร์ของตนนั้นมีวิธีการท าวิจัยหรือมีวิธีการหาความรู้อย่างไร ผู้เรียนที่ได้ศึกษางานวิจัยช้ัน
เยี่ยมที่ได้รับการคัดสรรทั้งในด้านของเนื้อหาสาระและระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม งานวิจัยทุกช้ินยังคงมี
จุดอ่อนในบางประเด็นซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานวิจัยต่างๆ เหล่านั้นได้     
ระดับที่ 4 เป็นการท ารายงานเชิงวิจัย เมื่อผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการวิจัยในศาสตร์ของตน โดยศึกษาจากตัวอย่าง
งานวิจัยในระดับที่ 3 แล้ว ผู้เรียนควรสามารถท ารายงานเชิงวิจัยด้วยตนเองได้ อาจเป็นการท ากรณีศึกษา การส ารวจ 
หรือการวิจัยเอกสาร ระดับที่  5 เป็นการท าวิจัยขนาดเล็ก (baby research) เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้คุ้น เคยกับ
กระบวนการวิจัยในลักษณะของการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในขั้นนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดในการท าวิจัยยังไม่เน้น
ความใหม่หรือความเป็นประโยชน์ของข้อความรู้จากผลงานวิจัยเท่าใดนัก ระดับที่ 6 เป็นการวิจัยภายใต้การนิเทศและ/
หรือการเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์ ผู้เรียนมีโอกาสสัมผัสการท าวิจัยจริงภายใต้การนิเทศของอาจารย์
เจ้าของโครงการ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการท าวิจัยด้วยการลงมือปฏิบัติและยังได้ศึกษากระบวนการจัดการโครงการวิจัย
อีกด้วย และระดับที่ 7 เป็นการท าวิทยานิพนธ์หรือการท าวิจัยด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท า
วิจัยถึงระดับหนึ่งควรสามารถท าวิจัยได้ด้วยตนเองซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

 

7.ท าวิทยานิพนธ์

6.ท าวิจัยภายใต้การนิเทศ/เป็นผู้ช่วยวิจัย

5.ท า baby research

4.ท ารายงานเชิงวิจัย

3.เรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจัย

2.เรียนรู้ผลวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง/ค าบอกเล่าของอาจารย์

1.ศึกษาหลักการความรู้จากต ารา/เอกสาร/ส่ือ/ค าบอกเล่า
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ในส่วนของกลวิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนรู้การสอนที่ผู้สอนสามารถน ามาใช้ในการท าให้การวิจัย            
มาเกี่ยวข้องกับการสอน สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีสอน คือ ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติท าวิจัยในระดับต่างๆ เช่น การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือห้องปฏิบัติการจิตวิทยา 
การศึกษารายกรณี การท าโครงการ การท าวิจัยเอกสาร การท าวิ จัยขนาดเล็ก การท าวิทยานิพนธ์ และอื่นๆ          
กลุ่ม 2 การสอนโดยให้ผู้ เรียนร่วมท าโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของอาจารย์          
เป็นแนวความคิดเรื่อง under study concept กลุ่ม 3 การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนและ
ของนักวิจัยชั้นน าในศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรคือความรู้ชายแดน (frontier of knowledge) ในศาสตร์ของตน เรียนรู้
วิธีการแก้ปัญหา เรียนรู้ผลการวิจัย เรียนรู้หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนั้นๆ เรียนรู้การน าผลการวิจัยไปใช้
และการวิจัยต่อไป เป็นต้น และกลุ่ม 4 การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ว่าทฤษฎี 
ข้อความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนขณะนี้เป็นอย่างไร และยังเป็นการสร้างศรัทธาให้ผู้เรียนที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน        
อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีโอกาสปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการสอนของตนเองให้มี ความทันสมัยทางวิชาการอยู่เสมอ 
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม , 2537; ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2557) กลวิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนรู้     
การสอนทั้ง 4 กลุ่มนั้นสามารถแสดงเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยฐานสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานควรเน้นในข้ันท่ี 3 และขั้นท่ี 4 เป็นหลัก นั่นคือให้ผู้เรียนได้ลงมือท าวิจัย
ด้วยตนเองและมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาจะเหมาะสมกว่ารูปแบบอื่น เพราะเป็นการฝึกทักษะของการแสวงหาความรู้     
ที่แท้จริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติการวิจัยได้เมื่อจบการศึกษาไปแล้วด้วย ส่วนวิธีการอื่นเช่น 
ศึกษากระบวนการวิจัยหรือการใช้ผลการวิจัยประกอบการสอนนั้นมักนิยมใช้ในการสอนร่วมกันกับวิธีการสอนอื่น    
เป็นหลัก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ทั้งนี้ สิ่งบ่งช้ีว่าผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานคือผู้สอนจะมีการน า
ผลการวิจัยมาใช้ประกอบการสอนเนื้อหาสาระของตนเอง ผู้สอนมีการให้ผู้เรียนประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาสาระที่เรียนเพื่อขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องนั้นและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวิจัยรวมทั้งการอ่าน
และใช้ผลการวิจัย ผู้สอนมีการใช้กระบวนการวิจัยในการสอน กล่าวคือ ให้ผู้เรียนด าเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย

 

ขั้นที่ 3 ทดลองท าการวิจยั 

ขั้นที่ 2 เรียนรู้กระบวนการวิจยั 

ขั้นที่ 1 เรียนเน้ือหาจากการวิจัย 

ขั้นที่ 4 ด าเนินการวิจยั 

ผู้สอนน าผลวิจยัให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา/ฝึกวิเคราะห์ 

ผู้สอนน างานวิจยัให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการ/ฝึกพัฒนา
โครงการ 

ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนทดลองท าวิจัย/ฝึกปฏิบัติ 

ผู้สอนให้ค าปรึกษาการท าวิจยัของผู้เรียน/ผู้เรียนท าวิจยัเอง 
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บางขั้นตอนหรือครบทุกขั้นตอน ผู้สอนมีการฝึกฝนทักษะการวิจัยที่จ าเป็นหรือท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนให้แก่ผู้เรียนตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและประสบการณ์ เช่น ทักษะการนิยามปัญหา การตั้งสมมติฐาน การคัดเลือกตัวแปร การสุ่ม
ตัวอย่างประชากร การสร้างเครื่องมือ การพิสูจน์ทดสอบ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล      
การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ผู้สอนและผู้เรียนมีการอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและ
กระบวนการวิจัย (ทิศนา แขมมณี, 2555)  

นอกจากนี้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2554) ได้จ าแนกแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานออกเป็น 4 แนวทาง ตามองค์ประกอบด้านผู้ใช้และด้านการใช้ ดังภาพที่ 4 

 
 

 
ภาพที่ 4 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 
แนวทางที่ 1 เป็นแนวทางที่ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ช่วยใหผู้้เรียนขยายขอบเขต

ของความรู้ที่ทันสมัยและเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่วนแนวทางที่ 2 เป็นแนวทางที่ผู้เรียนสืบค้นและศึกษา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ที่เรียนรูด้้วยตนเอง ส าหรับแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานแนวทางที่ 3 
และแนวทางที่ 4 คือผู้สอนและผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้น ามาบูรณาการในเนื้อหาสาระวิชา     
ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ตั้งค าถาม 2) เตรียมการค้นหาค าตอบ 3) ด าเนินการค้นหาและตรวจสอบค าตอบ     
และ 4) สรุปและน าเสนอผลการค้นหาค าตอบ 

ในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานนั้น นอกจาก   
มีการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการสอนแล้วควรประเมินกระบวนการและทักษะต่าง ๆ ที่เป็นข้ันตอนท่ีต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนด้วย เช่น กระบวนการคิด กระบวนการวางแผน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการประเมินข้อมูล ดังนั้น 
ผู้สอนจึงต้องเตรียมการและวางแผนให้ดีว่าต้องประเมินอะไร เพื่ออะไร ซึ่งในการประเมินผลนั้นอาจต้องใช้
แบบทดสอบหรือเครื่องมือทางการประเมินท่ีต้องประเมินท้ังเนื้อหาและวิธีการ รวมทั้งการสังเกตของผู้สอนเอง ส าหรับ
การประเมินการสอนมีลักษณะคล้ายคลึงกับการประเมินการเรียน คือ ผู้สอนต้องดูกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ว่า
ด าเนินไปอย่างเหมาะสมตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ก่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งผู้สอนสรุปเป็นผลการ
ประเมินของตนเองได้ด้วยสายตาหรืออาจใช้แบบประเมินช่วยด้วยก็ได้  

แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2

แนวทางที่ 3 แนวทางที่ 4
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การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นส่วนหนึ่งที่ จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไปในทิศทางบวก เป็นโดยการสร้างความเช่ือมโยงทางปัญญาของผู้เรียนกับการวิจัยโดยให้ผู้เรียนเกิด     
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Baldwin, 2005) มีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือ ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจจาก
ผู้สอนที่เชียวชาญซึ่งมีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้    
ของผู้เรียน (Jenkins et al., 1998) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางปัญญาหลายประการ ตั้งแต่การวางแผนการเก็บข้อมูล    
การจัดการข้อมูล การประมวลข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การสรุป การท างานเป็นกลุ่ม การบริหาร
จัดการทรัพยากรและการบริหารเวลา ( Entwistle, Thompson & Tait, 1992; Baldwin, 2005; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2557 ) นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนแบบ     
สืบสอบ (inquiry-based) การท าการทดลอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงน าไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงบวก ท าให้
ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้สัมผัสจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง หากผู้สอนได้ใช้การวิจัยใน      
การสอนหลากหลายรายวิชาและเป็นประจ าจะท าให้ผู้เรียนมีนิสัยในการหาความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต (Baldwin, 
2005; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ยังมีข้อด้อยคือ การใช้เวลา ผู้สอนต้อง
วางแผนอย่างดีและคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์จะท าได้ไม่ค่อยดีพอและให้ค าแนะน าแก่
ผู้เรียนได้ไม่มากพอ แต่ถ้าผู้สอนมีประสบการณ์ในการวิจัยอย่างมากพอก็จะสอนได้ดีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียนอย่างมาก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) 
  

บทสรุป 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ใน

ระดับสูงโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในระยะหลังได้น ามาประยุกต์ใช้มากขึ้นในระดับอื่น ๆ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท
ในการวางแผนและเตรียมการเพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้หลากหลายสอดคลอ้งกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน ทั้งนี้ ผู้สอน
ยังควรเป็นผู้ท าการวิจัยด้วยตนเองเพื่อจะได้มีพื้นฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอที่จะสื่อสารท าความเข้าใจ
กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเต็มที่ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ขณะเดียวกัน
ผู้เรียนเองจะต้องฝึกและพัฒนาตัวเองให้รู้จักตั้งข้อสงสัยในสภาพแวดล้อมและปัญหาของสังคมอยู่เสมอ เพราะการ
สงสัยจะเป็นเบื้องต้นของการวิจัย นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนกับข้อมูลที่ตนเองได้ศึกษามาและ
วิเคราะห์ตีความตามข้อมูลที่ไดม้าเปน็หลัก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ในระหว่างการเรียนรู้โดยวิธีการของการวิจัยนั้น 
ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการเลือก ทักษะการคิด 
การวิเคราะห์ การตีความข้อมูล และการสรุปประเด็น รวมถึงการวิเคราะห์ทักษะเพื่อเสนอประเด็นจากข้อค้นพบอีก
ด้วย อีกท้ังเป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ที่ผูเ้รียนจะได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัว อันจะน าไปสู่คุณภาพของ
บัณฑิตที่พร้อมส าหรับสังคมฐานความรู้ต่อไปในอนาคต และจะช่วยให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้กระบวนการวิจัย จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้       
ที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อตนเอง (ทิศนา แขมมณี , 2555) ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยพันธกิจส าคัญอย่างยิ่ง      
คือการสร้างและบ่มเพาะบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามปณิธาน ซึ่งการวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างและบ่มเพาะบัณฑิตได้ 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งอาจารย์สามารถใช้การวิจัยเป็นวิธีสอนได้ ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือผลิตบัณฑิตสร้างลักษณะ        
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ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตได้ การวิจัยและการเรียนการสอนสามารถผสมผสานกลมกลืนกันไปได้ หากอาจารย์ปฏิบัติ
พันธกิจในหน้าที่ของอาจารย์ คือทั้งสอนและวิจัยไปด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนได้ทั้งศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไป
พร้อมกัน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม, 2537) 
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