
บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1  ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ความรู้ทางวทิยาศาสตรช์่วยให้มนุษยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ต่างๆ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังสามารถน าไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส าคัญ
มากมาย การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มสี่วนช่วยพฒันามนุษย์ให้มคีวามคิดเป็นระบบ ความคิดที่มเีหตุผล ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดวเิคราะห์และวิจารณ์ ตลอดจนมทีกัษะที่ส าคญัในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้และมคีวามสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มนุษยส์ามารถด ารงชวีติ
รว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สงบสุข และยัง่ยนื 

การเรยีนทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีามารถท าใหน้ักศกึษาเป็นผู้มคีวามคดิที่มี
เหตุผลและสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ การเรยีนการสอน
ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยการน าหลกัการและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
มาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนที่มีการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตรใ์ห้กบันักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะการวจิยัทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ซึ่งหากนักศึกษาได้รบัการ
พฒันาทกัษะวจิยัทางวทิยาศาสตรอ์ย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง จะท าใหน้ักศกึษาได้พฒันาดา้น
การคดิ วางแผน วเิคราะห์ อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
ทกัษะดงักล่าวอาจจะติดตวันักศึกษาไปตลอด นอกจากนี้นักศกึษาสามารถน าทกัษะวจิยันี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรยีนของนักศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ในการเรยีนการศกึษาของ
นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่จงึควรได้รบัการฝึกฝนทกัษะวจิยัทางวทิยาศาสตรท์ี่มี
การสอดแทรกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย พร้อมกับมกีิจกรรมการเรยีนที่
นักศกึษาได้พฒันา ทกัษะกระบวนการคิด และการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 
ด้วยการน าหลกัการและทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์มาบูรณาการร่วมกบักิจกรรมในการ
เรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยภีายในหอ้งเรยีน 
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1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1) ใหน้กัศกึษาไดร้บัการพฒันาทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
2) ใหไ้ดข้อ้มลูวธิกีารและเวลาทีใ่ชใ้นการพฒันาทกัษะของนกัศกึษาเป็นรายบุคคล 

1.3  ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรวิจยั 

1) นกัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
2) ไดข้อ้มลูวธิกีารและเวลาทีใ่ชใ้นการพฒันาทกัษะของนักศกึษาเป็นรายบุคคล 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจยั 

ฝึกและพฒันาทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ผ่านกจิกรรมทีส่อดแทรกในชัน้เรยีนและกจิกรรมเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ต่างๆจ านวน 3 ครัง้ โดย
แฝงในรายวชิาต่างๆ ทีม่ทีมีนักวจิยัในโครงการเป็นผูส้อน ในภาคการศกึษาที ่2/2555 โดยแบ่ง
ขัน้ตอนในการพฒันาทกัษะการวจิยัทางวทิยาศาสตรใ์หน้กัศกึษาทุกชัน้ปีเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ (1) 
ทกัษะวิจยัระดบัต้น (ทกัษะการสืบค้น) (2) ทกัษะวิจยัระดบักลาง (ทกัษะการตัง้โจทย์วิจยั 
ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน และทกัษะการตัง้เป้าหมายจากโจทยว์จิยั) และ (3) ทกัษะวจิยัระดบัสูง 
(ทกัษะการทดลอง (ออกแบบการทดลอง)) จากนัน้เกบ็ขอ้มลูทกัษะตามองคป์ระกอบดว้ยเกณฑ์
การประเมนิทกัษะการวจิยัทางวิทยาศาสตร์ ที่นักวจิยัสร้างร่วมกัน ประเมนิและติดตามการ
พัฒนาการทักษะวิจัยเป็นรายบุคคล รวมถึงวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเปรียบเทียบ
พฒันาการดา้นทกัษะวจิยัของนกัศกึษาในแต่ละชัน้ปี 

1.5  นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

ทกัษะวิจยั (Research Skills) หมายถงึ ความสามารถของนักศกึษาทีไ่ดม้าจากการท า
วจิยัในขัน้ตอนต่างๆ ประกอบด้วย ทกัษะการสบืคน้ขอ้มูล ทกัษะการตัง้โจทยว์จิยั และทกัษะ
การออกแบบการทดลอง 

ทกัษะกำรสืบค้นข้อมูล หมายถงึ ความสามารถของนักศกึษาในการสบืคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งอา้งองิทีน่่าเชื่อถอื และสามารถสรปุขอ้มลูจากแหล่งอา้งองินัน้ ๆ รวมทัง้สามารถระบุแหล่ง
อา้งองิไดถู้กตอ้งตามหลกัสากล 

ทกัษะกำรตัง้โจทยวิ์จยั หมายถงึ ความสามารถของนักศกึษาในการตัง้โจทยว์จิยัหรอื
โจทยป์ญัหา จากประเดน็ปญัหาที่มคีวามเชื่อมโยงกบัเน้ือหาในบทเรยีนหรอืหวัขอ้วจิยัทีส่นใจ 
และสามารถก าหนดระดบัของโจทยว์จิยัได้ 3 ระดบั คอื โจทยร์ะดบัทัว่ไป (General question) 
โจทยร์ะดบัเฉพาะเจาะจง (Specific question) และ โจทยร์ะดบัค าถามส าคญั (Key question)  
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โจทย์ระดบัทัว่ไป (General question) หมายถึง โจทย์วจิยัที่มีขอบเขตกว้างมาก        
ไม่สามารถมองเหน็แนวทางการทดลองหรอืวธิกีารหาขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง ว่าควรเป็นลกัษณะใด 
สามารถออกแบบการวจิยัไดห้ลากหลายทางขึน้อยูก่บัการตคีวามของผูว้จิยั 

โจทย์ระดบัเฉพำะเจำะจง (Specific question) หมายถงึ โจทย์วจิยัที่มกีารก าหนด
ขอบเขตแคบลงมากขึน้ แต่ยงัไม่สามารถบอกแนวทางการวจิยัไดอ้ย่างชดัเจน ว่าจะศกึษาอะไร
และวดัผลโดยวธิใีด 

โจทย์ระดบัค ำถำมส ำคญั (Key question) หมายถึง โจทย์วจิยัที่มขีอบเขตชดัเจน      
ลงรายละเอยีดในเชงิลกึ สามารถก าหนดทางการวจิยัไดอ้ย่างชดัเจน ว่าต้องการศกึษาอะไร (ตวั
แปรตน้) วดัผลจากอะไร (ตวัแปรตาม) อยา่งไรบา้ง 

กำรเขียนโจทยวิ์จยั หมายถงึ การเขยีนโจทยห์รอืหวัขอ้ทีส่ามารถพฒันาเป็นโจทยว์จิยัได ้
ลกัษณะโจทยว์จิยัทีด่มีลีกัษณะเป็นค าถามทีต่อ้งหาค าตอบจากการวจิยั อาจจะประกอบดว้ย ตวั
แปรต้น หรอืตวัแปรตาม และโจทย์วจิยัที่นักศึกษาเขยีนขึ้น ควรมลีกัษณะเป็นภาษาเขยีนที่
กระชบัและชดัเจน  

กำรตัง้สมมติฐำน หมายถงึ การระบุ/การคาดการณ์ความสมัพนัธ์ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรต้นและตวัแปรตาม   การประเมนิความสามารถในการตัง้สมมตฐิานส าหรบังานวจิยันี้เป็น
การประเมนิความสามารถในการระบุความสมัพนัธ์ดงักล่าว เชื่อมโยงสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ และ
ตอบโจทย์วจิยัได้หรอืไม่  หรอืลกัษณะของสมมตฐิานที่ตัง้ขึน้มแีนวทางการตรวจสอบอย่างมี
หลกัการทางวชิาการ  ตลอดจนเป็นสมมตฐิานที่ตรง ชดัเจน และคลอบคลุมหรอืสอดคล้องกบั
โจทยว์จิยัทีก่ าหนดขึน้หรอืไม ่ 

กำรออกแบบกำรทดลอง หมายถงึ การวางแผนการทดลองก่อนที่จะลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
โดยให้สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และก าหนดวิธกีารทดลอง และควรมกีารก าหนดและ
ควบคุมตวัแปร ตลอดจนสามารถเลอืกใชอุ้ปกรณ์หรอืสารเคมต่ีางๆ ส าหรบัการทดลองไดอ้ย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกบัสมมตฐิาน หรอืเป้าหมายจากโจทยว์จิยัที่ตัง้ไว้ และสามารถตอบ
โจทย์วจิยัที่ตัง้ไว้ได้ รวมถึงสามารถออกแบบตารางบนัทกึข้อมูลหรอืผลการทดลองได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถคาดการณ์ผลการทดลองหรอืขอ้มลูจากวธิกีารทดลองและการตรวจสอบ
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวไ้ด ้

ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้น (Independent Variable or Manipulated Variable) 
หมายถงึ ปจัจยัที่เป็นสาเหตุท าให้เกดิผลการทดลองหรอืตวัแปรที่ต้องศกึษาท าการตรวจสอบ  
ดวู่าเป็นสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิผลเช่นกนั 

ตวัแปรตำม (Dependent Variable) หมายถงึ ผลทีเ่กดิจากการทดลอง ซึง่ต้องใชว้ธิกีาร
สงัเกตหรอืวดัผลดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อเกบ็ขอ้มลูไว ้และจะเปลีย่นแปลงไปตามตวัแปรอสิระ 
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ตวัแปรท่ีต้องควบคมุ (Control Variable) หมายถงึ ปจัจยัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากตวัแปร
ตน้ทีม่ผีลต่อการทดลอง (หรอืตวัแปรตาม) และต้องควบคุมใหเ้หมอืนกนัทุกชุดการทดลอง เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หผ้ลการทดลองเกดิความคลาดเคลื่อน 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าผลการวจิยัที่ได้ ประกอบด้วย ข้อมูล ความรู ้
เทคนิค วธิกีาร รปูแบบ และกจิกรรมในการฝึกทกัษะวจิยั ไปเผยแพร่หรอืน าไปใช้ประโยชน์ทัง้
ทางดา้นการเรยีนการสอนหรอืการฝึกอบรม เช่น การจดัท าคู่มอื และฝึกอบรมนักศกึษาทีไ่ม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั  หรอืการน าไปใช้สอนในรายวชิาอื่น ๆ โดยคณะผู้วจิยัหรอืคณาจารย์
ท่านอื่น 

1.6  อกัษรย่อและสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในกำรวิจยั 

อกัษรย่อและสญัลกัษณ์ที่ใช้ในงานวจิยันี้ใช้แทนเพื่อระบุชื่อรายวชิา ชัน้ปีของนักศึกษา 
ครัง้ทีข่องการท ากจิกรรม ชนิดของแหล่งอ้างองิ หรอืแทนคะแนนที่ผูว้จิยัประเมนิงานนักศกึษา  
อกัษรยอ่ และตวัอยา่งสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นงานวจิยั มดีงันี้  
 อกัษรย่อ 

อกัษรย่อ ควำมหมำย 
A รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
B รายวชิาอุณหพลศาสตร ์
C รายวชิาปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2   
D รายวชิาปฏบิตักิารชวีเคมพีืน้ฐาน   
E รายวชิากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพอาหาร   
F รายวชิาการประยกุตส์เปกโทรสโกปีทางเคมอีนิทรยี ์  
G รายวชิาโครงการวจิยัทางเคม ี  
H รายวชิาสถติเิบือ้งตน้ส าหรบัการวจิยัทางเคม ี
w แหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์  
b แหล่งขอ้มลูจากหนงัสอื 
J แหล่งขอ้มลูจากวารสารวชิาการ 
Th  แหล่งขอ้มลูจากรายงานการวจิยัหรอืวทิยานิพนธ ์  
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สญัลกัษณ์  ตวัเลขหน้าอกัษรแทนรายวิชาคือชัน้ปีของนักศึกษา ส่วนตัวเลขด้านหลงั
เครือ่งหมาย “/” หมายถงึกจิกรรรมครัง้ที ่เช่น  

สญัลกัษณ์ ควำมหมำย 
1A นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ในรายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 
3E นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 ในรายวชิากฎหมาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ

อาหาร   
B/2  ผลการวจิยัของรายวชิาอุณหพลศาสตรใ์นกจิกรรมครัง้ที ่2 
C/3 ผลการวจิยัของรายวชิาปฏบิตักิารเคมอีนิทรยี ์2 ในกจิกรรมครัง้ที ่3 
1A/1 ผลการวจิยัของนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในชวีติประจ าวนั ในกจิกรรมครัง้ที ่1 
2A/2 ผลการวจิยัของนักศกึษาชัน้ปีที่ 2 รายวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในชวีติประจ าวนั ในกจิกรรมครัง้ที ่2 
3F/3 ผลการวจิยัของนักศกึษาชัน้ปีที ่3 รายวชิาการประยุกต์สเปกโทรสโกปีทาง

เคมอีนิทรยี ์ในกจิกรรมครัง้ที ่3 

  อกัษรย่อท่ีใช้แทนคะแนน 

อกัษรย่อ ควำมหมำย 

a1 – a10 คะแนนของผูว้จิยัตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

b1 คะแนนองคป์ระกอบของแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซตแ์หล่งที ่1 
(web 1) ดว้ยเงือ่นไขตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

c1 คะแนนความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซตแ์หล่งที ่1 

d1 คะแนนองคป์ระกอบของแหล่งขอ้มลูจากหนงัสอืแหล่งที ่1 
(book 1) ดว้ยเงือ่นไขตามเกณฑท์ีก่ าหนด   

e1 คะแนนความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูจากหนงัสอืแหล่งที ่1 
f  คะแนนเฉลีย่ของการลงองคป์ระกอบของแหล่งขอ้มลูทุกแหล่ง  
g  คะแนนเฉลีย่ของความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูทุกแหล่ง 
h  คะแนนเฉลีย่ของความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรม 
i  คะแนนรวมของการประเมนิทกัษะสบืคน้ 
g ผลการประเมนิคุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
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