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การวจิยัถือได้ว่าเป็นกระบวนทางวทิยาศาสตร์ ใช้เพื่อต้องการสบืเสาะค้นพบ

ความรูใ้หม่ หรอืยนืยนัความรูเ้ดมิ หรอืเพื่อแกไ้ขปญัหา ดงันัน้การวจิยัดา้นการเรยีนการ

สอนวชิาวทิยาศาสตรจ์งึเป็นสิง่จําเป็นทีค่รูวทิยาศาสตรท์ัง้หลาย พงึต้องทําความเขา้ใจ

ตัง้แต่การบรโิภคงานวจิยัไปจนถงึการใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อค้นพบและแก้ปญัหาการ

เรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์  

 

1.ความสาํคญัของการวิจยัทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

สภาพปญัหาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ตัง้แต่ในอดตีทีผ่า่นมาจนถงึปจัจุบนัน้ี 

ครูที่ครํ่าวอดอยู่ในวงการศกึษาทางด้านการสอนวทิยาศาสตร์จะรู้ดวี่าเกิดจากอะไร มี

งานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า ปญัหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ที่ครูผู้สอน

วิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจเข้าใจถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง 

“การศกึษาสภาพปญัหาและความสําเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น” โดย ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ (2542) พบว่า ครูส่วนใหญ่จะสอน

เน้ือหาตรงๆไม่มกีารดดัแปลง นักเรยีนไม่เกดิการเรยีนรู้ที่แท้จรงิ ไม่เกิดกระบวนการ 

ครผููส้อนเกอืบครึง่หน่ึงทีไ่ม่มวีุฒทิางการสอนวทิยาศาสตร ์นอกจากน้ี ประมาณ 1 ใน 3 

ของคร ูไมไ่ดร้บัการฝึกอบรมเพิม่เตมิทางการสอนวทิยาศาสตรใ์นชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ครมูี

เวลาในการเตรยีมการสอนน้อย และไม่ค่อยคํานึงถงึสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่ การสอน

สว่นใหญ่ยงัไมส่ามารถเน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางเพราะนกัเรยีนในแต่ละหอ้งค่อนขา้งมาก 

ตรวจงานไม่ทัว่ถึง ใช้สื่อน้อย และสอนแบบเน้นเน้ือหามากกว่ากระบวนการ ทําให้

นกัเรยีนไม่สามารถเขา้ถงึวทิยาศาสตรอ์ย่างแทจ้รงิ สว่นปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิความสาํเรจ็ใน

การสอน พบวา่ นกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกนั จะมคีวามแตกต่างกนัใน

เรือ่งความถนดัทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เจตคตต่ิอวทิยาศาสตร์

และความสนใจทางวทิยาศาสตร ์ปจัจยัเหล่าน้ีพบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

บทท่ี 1 
การวิจยัทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
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มคีวามสมัพนัธ์กบัความถนัดทางตวัเลขและเจตคติ ส่วนความสนใจทางวทิยาศาสตร์

สง่ผลต่อเจตคตวิทิยาศาสตร ์49 เปอรเ์ซน็ต ์( ส.วาสนา ประวาลพฤกษแ์ละคณะ,2542 ) 

ยงัมงีานวจิยัระดบันานาชาตทิี่มคีวามเชื่อถือได้ 2 โครงการ คอื โครงการ

ประเมนิผลนานาชาต ิTIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) และ โครงการประเมนิผลนานาชาต ิPISA (Programme for International 

Student Assessment) โครงการประเมนิผล 2 โครงการน้ีสามารถใหต้วัชีว้ดัถงึ

คุณภาพของระบบการศกึษาทีแ่ขง่ขนัได ้ในประชาคมโลกโดย TIMSS ชีว้ดัการเรยีนการ

สอนในโรงเรยีนและ PISA ชีว้ดัศกัยภาพของอนาคต (โครงการ PISA ประเทศไทย 

สสวท. หน้า 66) ผลการศกึษาของทัง้ 2 โครงการน้ี ไดใ้หส้ารสนเทศทีน่่าสนใจและน่าเป็น

ห่วงเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทย 

เมือ่เทยีบกบันานาชาต ิอย่างไรกด็ผีลการศกึษาของโครงการทัง้สองโครงการน้ี จะเป็นตวั

สะท้อนให้นักการศึกษาได้เห็นถึงความสําคญัของการวจิยัทางด้านการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร ์

การวจิยัทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรห์ากเป็นงานวจิยัที่ดมีคีุณภาพ หรอื

งานวจิยัระดบัชาตจิะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะในวงการ

ผลติครู วงการผูบ้รหิารระดบัสูงทางการศกึษา ตลอดจนครูผูส้อนและแมแ้ต่ผูป้กครองที่

สนใจ จะได้ทราบถึงประเด็นปญัหาที่แท้จรงิว่าอยู่ที่ใดบ้างและก็จะไม่ต้องโทษว่าเป็น

ความผดิของใคร ผูบ้รโิภคงานวจิยัทีด่ ีจะตอ้งอ่านงานวจิยัและพจิารณาผลการวเิคราะห์

อยา่งไมล่าํเอยีง เพราะปญัหาทางการศกึษาไมไ่ดเ้กดิขึน้กบักลุม่ใดกลุ่มหน่ึงหรอืคนใดคน

หน่ึง ดงันัน้การแก้ปญัหาทางการศกึษาโดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์ จงึไม่อาจจะแก้ได้

ด้วยบุคคลเพยีงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่จะต้องหนัมาทําความเขา้ใจพร้อมกนัทุกกลุ่มแล้ว

รว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัและจรงิใจทีจ่ะแกป้ญัหา โดยมขีอ้มลูสารสนเทศจากการวจิยัมาเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปญัหาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นประเทศไทย 
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2. ประเภทของงานวิจยัทางด้านการสอนวิทยาศาสตร ์

งานวิจยัทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ก็มหีลายประเภทเช่นเดียวกบังานวจิยัทัว่ไป 

กลา่วคอื ถา้แบง่ประเภทของงานวจิยัโดยใชร้ะดบัการวดัของตวัแปรเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง

กจ็ะแบง่ออกไดเ้ป็น 3 แบบ คอื  

1. งานวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research)  

2. งานวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)  

3. งานวจิยัทีผ่สมผสานทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

ถ้าจะแบ่งงานวิจัยด้วยเกณฑ์ของการจัดกระทําตัวแปรเป็นหลักก็จะแบ่งได้เป็น 2 

ประเภทคอื 

1. งานวจิยัเชงิสาํรวจ (Exploratory Research) 

2. งานวจิยัเชงิทดลอง (Experimentory Research) 

ยงัมกีารแบง่ประเภทของงานวจิยัทีใ่ชเ้กณฑก์ารประยุกตใ์ชเ้ป็นหลกั คอื 

1. งานวจิยัพสิจูน์ทฤษฎ ี(Theoretical Research) 

2. งานวจิยัปฏบิตักิาร (Action Research) 

นอกจากน้ีกย็งัมปีระเภทของงานวจิยัทีแ่บง่ออกมาเป็นงานวจิยัเพือ่แกป้ญัหาปจัจุบนั

กบังานวจิยัอนาคต (Future Research) 

ประเภทของงานวิจยัทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ถ้าจําแนกตามประเภทของ

เน้ือหาสาระทีศ่กึษา ซึง่เทา่ทีศ่กึษามาพอแบง่ออกไดเป็น ประเภทดงัน้ี 

1. ประเภทหลกัสูตร ได้แก่ การประเมินหลกัสูตรวทิยาศาสตร์ การศึกษาสภาพ

ปญัหาควรใชห้ลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ฯลฯ 

2. ประเภททดลอง หรอืพสิจูน์ทฤษฎทีางดา้นการสอน ไดแ้ก่ รูปแบบการเรยีนการ

สอนแบบต่างๆ 

3. ประเภทเน้น Concept – Misconcept ขององคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์

4. ประเภทเน้นคุณภาพครผููส้อนหรอืนกัศกึษาฝึกสอน ไดแ้ก่ การวจิยัทีเ่น้นการผลติ

ครแูละคุณภาพของครทูีม่อียู ่
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งานวิจยัประเภทต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นน้ี มีงานวิจยัทางด้านการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์อยู่ไม่มากก็น้อย ตวัอย่างของงานวิจยัทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ที่

ปรากฎอยูใ่นวจิยัประเภทต่างๆดไูดจ้ากตาราง 1 

ตาราง 1 ตวัอยา่งงานวจิยัทีจ่าํแนกประเภท 

ช่ืองานวิจยั ช่ือผูวิ้จยั ประเภทของงานวิจยั 

การศกึษาสภาพปญัหา 

และความสาํเรจ็ใน 

การจดัการเรยีนการสอน 

วทิยาศาสตรร์ะดบั 

มธัยมคกษาตอนตน้ 

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์

และคณะ 

งานวจิยัเชงิสาํรวจ 

และเชงิปรมิาณ 

ทศิทางการผลติคร ู

วทิยาศาสตรใ์นชว่ง 15 ปี 

(พ.ศ.2545 – 2559) 

รชันี ศลิปบรรเลง 

และคณะ 

วจิยัอนาคต 

และเชงิคุณภาพ 

การสาํรวจแนวคดิของ

นกัศกึษาคร ู

วชิาเอกฟิสกิสช์ัน้ปีที ่3 

เกีย่วกบัแรงและการ

เคลือ่นที ่

ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ ์

เพญ็จนัทร ์ซงิค ์และ วรรณ

ทพิา รอดแรงคา้ 

 

เชงิสาํรวจและเน้น Concept 

- Misconcept 

ปญัหาการฝึก 

ประสบการณ์วชิาชพี 

ของนกัศกึษาโครงการ

สง่เสรมิ 

การผลติครทูีม่ ี

ความสามารถพเิศษ 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละ

คณติศาสตร ์(สควค.) 

ชาตร ีฝา่ยคาํตา และ  

วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

 

สาํรวจและเน้นพฒันา

คุณภาพคร ู
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ช่ืองานวิจยั ช่ือผูวิ้จยั ประเภทของงานวิจยั 

สภาพการจดัการเรยีนการ

สอน 

สาระการเรยีนรูท้ี ่3: 

สารและสมบตัขิองสาร 

ตามความคดิเหน็ 

ของครวูทิยาศาสตร ์

ในระดบัประถมศกึษา 

อภษิฐา จนัทรประเสรฐิ และ 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

 

สาํรวจและเน้นคุณภาพ

ครผููส้อน 

สภาพการเรยีนการสอน 

วทิยาศาสตรต์ามแนวปฏริปู 

หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์

ขัน้พืน้ฐานในประเทศไทย 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

นฤมล ยุตาคม 

พรทพิย ์ไชยโส 

 

สาํรวจและเน้นการใช้

หลกัสตูร 

การพฒันาแนวคดิเกีย่วกบั 

แรงและการเคลือ่นทีข่อง

วตัถุ 

ของนกัศกึษาครวูชิาเอก

ฟิสกิสช์ัน้ปีที ่3 ดว้ย

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

ขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ ์ 

เพญ็จนัทร ์ซงิค และ 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ 

 

เชงิคุณภาพและเน้น 

Concept - Misconcept 

การผลติและการพฒันา 

ครวูทิยาศาสตรต์ามแนว

ปฏริปู 

การเรยีนรู ้พระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 

วรรณทพิา รอดแรงคา้  

พรทพิย ์ไชยไส 

นฤมล ยุตาคม 

ภาวณิ ีศรสีขุวฒันานนัท ์

และ สนุนัท ์สงัขอ์่อง 

ผสมผสานระหวา่งเชงิ

คุณภาพกบัเชงิปรมิาณและ

เน้นพฒันาคร ู
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ช่ืองานวิจยั ช่ือผูวิ้จยั ประเภทของงานวิจยั 

ทรรศนะทีม่ต่ีอธรรมชาต ิ

ของวทิยาศาสตร ์

ของนิสติครวูทิยาศาสตร ์

และอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ เชงิคุณภาพ 

การพฒันารปูแบบ 

การจดัประสบการณ์ 

วชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์

 

วรรณทพิา รอดแรงคา้ และ 

ภาวณิ ีศรสีขุวฒันานนัท ์

 

เชงิทดลองและการวจิยั

ปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม

และเชงิคุณภาพ 

 

3. ผลงานการวิจยัในช่วงปี 2000 ถึง 2010 (2543-2553) 

ในช่วงปีพ.ศ.2543 ถงึ พ.ศ.2553 ในประเทศไทย ปีที่ผ่านมาน้ี มกีารวจิยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์เป็นจํานวนมากไม่ตํ่ากว่า 58 เรื่อง จาก

งานวจิยัทางดา้นวชิาวทิยาศาสตร ์จํานวนทัง้หมดประมาณ 100 เรื่อง ในขณะทีเ่ป็น

งานวจิยัเกีย่วกบัครวูทิยาศาสตร ์จาํนวนประมาณ 15 เรือ่ง (ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูการวจิยั 

Thaiedreasearch) ทัง้ทีป่ญัหาการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตรอ์ยูท่ีค่รเูป็นสว่นใหญ่ 

 

4. แนวโน้มของการวิจยัในอนาคต 

 แนวโน้มของการวจิยัในอนาคตจะควบคู่ไปกบัแนวโน้มของการจดัการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร์ในอนาคตด้วย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆทําให้

นกัเรยีนตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละธรรมชาตขิองโลก โดยผา่นสือ่ทีห่ลากหลาย 

งานวจิยัจําเป็นทีต่อ้งช่วยครูใหเ้ขา้ใจวธิกีารทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ในเรื่อง

การบูรณาการเรียนรู้ผ่านตํารา ภาษาพูด จินตภาพ ภาพเคลื่อนไหวโสต วีดีทัศน์ 

แบบจําลองและรูปแบบสามมติ ิครูต้องเรยีนรูว้ธิกีารเชื่อมโยงอย่างมปีระสทิธภิาพการ

เรยีนรูสู้โ่รงเรยีนและสู่สถาบนัทางการศกึษาอื่นๆดว้ยวธิกีารเรยีนรูผ้่านทางคอมพวิเตอร ์

(Online) ดว้ยวธิกีารใหม่ๆเหล่าน้ีทําใหค้รูจําเป็นต้องเปลีย่นเป้าหมายของวทิยาศาสตร์

ศกึษา นักเรยีนควรจะเรยีนรูเ้รื่องเดยีวกนัทัง้หมดหรอืไม่ ครูควรเน้นวทิยาศาสตรศ์กึษา
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เข้ากับประเด็นปญัหาทางสงัคมหรือไม่ ครูควรทําให้วิทยาศาสตร์ศึกษามีความเป็น

ประชาธปิไตยมากขึน้และความเปลีย่นทางการเมอืงใหม้ากขึน้หรอืไม ่(Lemke,2005) 

 Jay L. Lemke (Lemke,2005) คาดการณ์วา่ในชัน้เรยีนและกจิกรรมการเรยีนการ

สอนในอนาคต จะทาํใหน้กัเรยีนมโีอกาสฉลาดขึน้ แต่สถาบนัฝึกหดัครทุูกวนัน้ีสว่นมากยงั

ไม่ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มในการผลติครูทีจ่ะสอนคนใหม้คีวามฉลาด มคีวามสามารถ

ในการตดัสนิใจแกป้ญัหาทางดา้นการเมอืง การแพทยห์รอืทางเทคโนโลย ีปรากฎการณ์

เช่นน้ี เราก็ควรที่จะมีการเตรียมการที่จะพัฒนาคนให้ไปในทิศทางที่โลกกําลังจะ

เปลีย่นแปลงไป ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเขาจะตอ้งเผชญิกบัชวีติความเป็นอยูข่องพวกเขา 

 Jay ไม่เชือ่ว่า งานวจิยัในอกี 30 ปีขา้งหน้า จะประสบความสาํเรจ็ อย่างทียุ่คใน

อดตีลม้เหลวมาแลว้ เวน้เสยีแต่ว่าเราจะต้องมกีารเปลีย่นแปลงสถาบนัทางวทิยาศาสตร์

ศกึษา ให้มเีป้าหมายที่เหมาะสมขึน้กบัความสนใจของผูเ้รยีนและปญัหาทางสงัคม เรา

จะต้องเปลี่ยนวธิีการโดยสนับสนุนให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เราต้อง

เปลีย่นหลกัสูตรใหม้คีวามลุ่มลกึและหลากหลาย และเหนือสิง่อื่นใดเราตอ้งเปลีย่นแปลง

ความเชื่อของเรา ยอมให้เราทําให้นักเรยีนของเรามคีวามทดัเทยีมกนัในการออกแบบ

การศกึษาของเขาใหเ้ขา้ไดเ้ป็นจรงิอยา่งทีเ่ขาสามารถจะเป็น 

 เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงทศิทางการศกึษา การวจิยัก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไป มี

ทางเลอืกมากขึน้ จะตอ้งมกีารสาํรวจและรายงานเพือ่ประโยชน์ของการเรยีนการสอนของ

ชมุชน การวจิยัทางวทิยาศาสตรศ์กึษา ไมใ่ชเ่หมอืนกบัการวจิยัทางวทิยาศาสตรบ์รสิทุธิท์ี่

จะมกีารดําเนินการไปตามกฎเกณฑ ์ปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิางวทิยาศาสตร์ เช่น 

ปรากฎการณ์ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า จะเหมอืนกบัปรากฎการณ์ของพฤตกิรรมมนุษย ์มนุษย์

แต่ละบุคคลมภีมูหิลงัทีซ่บัซอ้น Jay ไมเ่ชือ่วา่จะมวีธิกีารการศกึษาทีด่ทีีส่ดุ สาํหรบัผูเ้รยีน

ทุกคน แต่เขาเชื่อว่าสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดเกีย่วกบัเกีย่วกบัการศกึษาอยู่ทีว่่านกัเรยีนคนหน่ึงๆ

จะมวีธิกีารศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ไม่เหมอืนกบัวธิกีารศกึษาของเพือ่นคนอื่นๆ และกไ็ม่เชื่อ

วา่นกัเรยีนอยากจะรูใ้นสิง่เดยีวกนั โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา 

 การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ศกึษาจงึมแีนวโน้มที่จะศกึษาเจาะลกึลงแต่ละบุคคล 

หรอืกลุม่บุคคลมากกวา่ทีจ่ะศกึษาโดยรวม แลว้สรปุอา้งองิไปยงัประชากรสว่นใหญ่ 
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