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บทคัดย่ อ
การสังเคราะห์ งานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษานี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) วิเคราะห์ คุ ณลักษณะของงานวิจัยระดับ
บัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2) สังเคราะห์ งานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ 3) ศึ กษา
แนวโน้มของงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ประกอบด้วย วิทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชา
หลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ จดั พิ มพ์
ระหว่างปี การศึกษา 2538 ถึงปี การศึกษา 2556 จํานวนทั้งหมด 234 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสังเคราะห์
งานวิจยั 1 ฉบับ และแนวการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. คุณลักษณะงานวิจยั งานวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิทยานิ พนธ์จาํ นวน 158 เรื่ อง และการศึกษาค้นคว้า
อิ สระจํานวน 76 เรื่ อง งานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง สมมติ ฐานเป็ นแบบมี ทิศทาง การออกแบบงานวิจยั
ส่ วนใหญ่ เป็ น one group pretest-posttest design จํานวนตัวแปรตาม ส่ วนใหญ่มี 2 ตัวแปร เครื่ องมือส่ วนใหญ่เป็ น
แบบทดสอบ ความเที่ยงของเครื่ องมือใช้วิธี KR-20 ความตรงที่ใช้มากที่สุด คื อ การวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้ อหา
วัตถุประสงค์วิจยั เป็ นแบบเพื่อเปรี ยบเทียบ สถิติที่ใช้สาํ หรับงานวิจยั เชิงทดลองมากที่สุดเป็ นแบบ t-test dependent
2. งานวิจยั ในกลุ่มวิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่ ประมาณครึ่ งหนึ่ งเป็ นการศึ กษาด้านการสอน โดยศึ กษามากที่สุด
เป็ นการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ ประมาณ 1 ใน 3 เป็ นการศึ กษาด้านสื่ อและเทคโนโลยี และมีส่วนน้อยที่ศึกษา
ด้านหลักสู ตร แหล่งเรี ยนรู ้และการวิจยั ปฏิ บตั ิ การ สําหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นการศึ กษาด้านการสอน และ
การศึกษาด้านสื่ อและเทคโนโลยีมีจาํ นวนใกล้เคียงกัน โดยมีการทําวิจยั พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากที่สุด
3. แนวโน้มงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา มีแนวคิ ดดังนี้ 1) ใช้ฐานตัวแปรเดิมที่ เคย
ศึ กษามา ต่ อ ยอดเป็ นงานวิจยั ชิ้ นใหม่ 2) เพิ่ มมุ มมองใหม่ ในตัวแปรที่ ศึกษา 3) ใช้การวิจยั เชิ งลึ กในการศึ กษา
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4) ปรับแนวคิ ดในการทําวิทยานิ พนธ์ใหม่จะทําให้เกิ ดหัวข้อใหม่ๆ ที่ น่าสนใจ 5) เปลี่ยนกลุ่มประชากรของการ
วิจยั จากนักเรี ยนเป็ นคนกลุ่มอื่น 6) สร้างงานวิจยั ให้ทนั กับความต้องการของกระแสสังคม
คําสํ าคัญ การสังเคราะห์งานวิจยั บัณฑิตศึกษา หลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
Abstract
The objectives of this research were (1) to analyze the characteristics of graduate research in Curriculum
and Instruction: Science Program, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
(STOU); (2) to synthesize the findings of graduate research in Curriculum and Instruction: Science Program; and
(3) to study trends of graduate research in Curriculum and Instruction: Science Program.
The research sample consisted of 234 theses, and independent studies conducted during B.E. 2538 – B.E.
2556 by graduate students in Curriculum and Instruction: Science Program, School of Educational Studies, STOU.
The employed research instruments were a research characteristics conclusion form and a focus group discussion.
Data were analyzed by using the frequency, percentage, and content analysis. The research findings were as
follows:
1. Regarding characteristics of graduate students’ research in Curriculum and Instruction: Science Program,
it was found that there were 158 dissertations and theses, and 76 independent studies. It was found that most
research employed one group pretest posttest experimental design with the aim to compare learning outcomes of the
students; had directional hypotheses; measured 2 dependent variables; used achievement tests as tools for data
collection, determined the reliability of the instruments by using KR-20; investigated content validity of the
instruments; and used t-test to analyze the data.
2. Regarding synthesis of graduate students’ research results, it was found that half of the theses were in the
area of instruction-an inquiry approach has been studied most. One thirds were in the area of media and technology,
and a few were in the area of curriculum, learning resources and action research. For the independent studies, the
number of research on instruction and media and technology were similar, and most of them focused on developing
computer aided instruction programs (CAI).
3. Regarding trends of graduate research in science education from focus group discussion, it was found that
future studies would be as follows: 1) working with the existing variables but extending the research findings;
2) changing dimensions of the variables; 3) conducting an in depth study; 4) creating new interesting issues;
5) changing population of studies from students to other groups; and 6) conducting research that corresponds to the
needs of the society.
Keywords: Synthesis of research, Graduate studies, Curriculum and Instruction, Science program
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ความสํ าคัญของปัญหาการวิจยั
วิทยานิ พนธ์ และการศึ กษาค้นคว้าอิ สระเป็ นรายงานการศึ กษาวิจยั ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่
กําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท เป็ นเอกสารที่เขียนโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่ งได้พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจยั ที่คน้ คว้าวิจยั มา โดยเขียนอย่างเป็ นระบบ มีแบบแผน วิทยานิ พนธ์
และการศึ กษาค้นคว่าอิสระถื อเป็ นงานภาคบังคับในการสําเร็ จการศึ กษา ซึ่ งปั จจุบนั มี สถาบันอุดมศึ กษาที่ เปิ ดสอน
ในระดับบัณฑิ ตศึ กษาและผลิ ตงานวิจยั อยู่เป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุ น้ ี การสังเคราะห์ งานวิจยั นอกจากจะช่ วยสร้ าง
องค์ความรู ้ใหม่แล้วยังเป็ นประโยชน์ต่อการสรุ ปรวมรายงานการวิจยั และการวางแผนดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ต้องมี
การทบทวนข้อค้นพบ หลักการ ทฤษฎี ที่มีอยู่แล้ว ก่อนที่ จะสร้างองค์ความรู ้ใหม่เพิ่มเติ ม เพื่ อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน
ของการศึกษาและเพื่อนําข้อบกพร่ องของงานวิจยั ที่มีอยูแล้วมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ได้งานวิจยั ที่มีคุณภาพ และเพื่อหา
แนวทางหรื อเรื่ องที่ควรทําวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในอนาคต
แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
เปิ ดสอนในระดับบัณฑิ ตศึ กษามาตั้งแต่ ปี การศึ กษา 2536 จัดการเรี ยนการสอนโดยมี จุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษาให้มีวุฒิ การศึ กษาสู งขึ้ น เป็ นการเพิ่ มพู นวิ ทยฐานะและความรู ้ ความสามารถในวิชาการและ
ผลิ ตบุ คลากรทางการศึ กษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของสั งคม รวมทั้งให้ บริ การทางวิ ชาการและเผยแพร่
ความรู ้ ทางการศึ กษาแก่ ชุมชนและสังคม ซึ่ งนับถึ งปั จจุ บันนี้ (พ.ศ. 2557) แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิ ชาเอก
วิ ทยาศาสตร์ สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มี วิ ทยานิ พนธ์ และการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ
ของบัณฑิ ตที่ จบหลักสู ตรและตี พิ มพ์เผยแพร่ แล้ว ระหว่างปี การศึ กษา 2545 ถึ ง ปี การศึ กษา 2556 จํานวน 234 เรื่ อง
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นคณาจารย์ แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช จึ งสนใจที่ จะสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั และ
ดําเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ในศาสตร์ ดา้ นหลักสู ตรและการสอน ในวิชาเอก
วิทยาศาสตร์ และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาวิจยั ในระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่ ควรจะเป็ นในอนาคต นอกจากนี้
ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ จะทําให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอก
วิ ทยาศาสตร์ สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่ อคณาจารย์ แขนงวิ ชาหลักสู ตรและการสอน วิ ชาเอก
วิทยาศาสตร์ และผูส้ นใจนําไปใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดความรู ้ดา้ นการวิจยั และเป็ นสารสนเทศ สําหรับการค้นคว้า
งานวิจยั รวมทั้งเพื่อให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องทางด้านการจัดการศึ กษา ได้นาํ องค์ความรู ้นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การจัดการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อวิเคราะห์ คุณ ลักษณะของงานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
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2. เพื่ อ สังเคราะห์ งานวิจยั ระดับบัณ ฑิ ต ศึ กษา แขนงวิ ช าหลักสู ต รและการสอน วิ ช าเอกวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของงานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน วิ ช าเอก
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ขอบเขตการวิจยั
1. การวิจยั นี้ เป็ นการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริ ญญาโท
แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ของนักศึกษา ตั้งแต่รุ่นแรกที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2538 ถึง ปี การศึกษา 2556 ทุกคน
2. การสังเคราะห์งานวิจยั ครอบคลุมในด้านข้อมูลพื้นฐานของงานวิจยั วิธีดาํ เนิ นการวิจยั และผลการวิจยั
องค์ความรู ้/นวัตกรรมของงานวิจยั รวมทั้งแนวโน้มการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร ประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ งานวิ จัย ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ าโท แขนงวิ ช า
หลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ทุกเรื่ อง ตั้งแต่
ปี การศึ ก ษา 2538 ถึ ง 2556 ประกอบด้วยวิ ท ยานิ พ นธ์ 158 เรื่ อ ง และการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระ 76 เรื่ อ ง จํา นวน
รวมทั้งหมด 234 เรื่ อง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย เป็ นแบบสั ง เคราะห์ ง านวิ จัย 1 ฉบับ และแนว
การสนทนากลุ่ม แบบสังเคราะห์งานวิจยั แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป ได้แก่ ชื่อผูว้ ิจยั ชื่อเรื่ อง ปี ที่พิมพ์ รุ่ นปี การศึกษา กลุ่มของงานวิจยั
ตอนที่ 2 รายละเอียดของงานวิจยั ได้แก่ เนื้ อหาสาระ/ประเด็นที่ ศึกษา ประเภทงานวิจยั รู ปแบบการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 3 ผลการวิจยั
แบบสังเคราะห์งานวิจยั ได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องของรายการที่ บนั ทึ ก กับประเด็นการวิจยั
โดยอาจารย์ดา้ นหลักสู ตรและการสอน 3 คน และตรวจสอบความชัดเจนของแบบสังเคราะห์งานวิจยั โดย นักวิจยั
2 คน นําไปใช้บนั ทึกข้อมูลงานวิจยั ชุดเดียวกันและได้ผลการบันทึกที่สอดคล้องกัน
แนวการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นคําถาม แนวโน้มและทิศทางการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการ ดังนี้
1. รวบรวมรายชื่ อวิทยานิ พนธ์ การศึ กษาค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชทั้งหมด ตั้งแต่ปี การศึ กษา 2538 ถึง
2556 จากสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานวิจยั และกรอกข้อมูลงานวิจยั ลงในแบบสังเคราะห์งานวิจยั ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการกรอกข้อมูลจนได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
3. สรุ ปข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยั เพื่อนํามาแจกแจงตามประเด็นเนื้อหา
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. จัดประชุ มสนทนากลุ่มผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ดา้ นการวัดและประเมิ นผล ประกอบด้วยอาจารย์ และผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื่อเสนอแนวโน้มของงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอก
วิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ โดยสรุ ปข้อมูลจากการวิเคราะห์ สาระของวิทยานิ พ นธ์ และการศึ กษาค้นคว้าอิ สระของนักศึ กษา
วิช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยสุ โ ขทัยธรรมาธิ ร าช มี รายละเอี ย ด ดังนี้ 1) เก็บ ข้อมู ลจากวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึ กษาและค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2556 จํานวน 234 เรื่ องแบ่งเป็ นวิทยานิ พนธ์ 158 เรื่ องการค้นคว้า
อิ สระ 76 เรื่ อง 2) ประเภทของงานวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองร้ อยละ 72.2 โดยแบ่ งเป็ นวิทยานิ พ นธ์
ร้อยละ 56 และการศึกษาค้นคว้าอิสระร้อยละ 16.2 3)สมมติฐานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นสมมติฐานแบบมีทิศทางร้อยละ
76.9 ในส่ วนของวิท ยานิ พ นธ์ต้ งั สมมติ ฐานแบบมี ทิศทางร้อยละ 81.65 และค้นคว้าอิ สระแบบมี ทิศทางร้ อยละ
67.11 4) จํานวนสมมติฐานวิจยั ส่ วนใหญ่มีสมมติฐานวิจยั 2 ข้อร้อยละ 38.5 วิทยานิพนธ์มีสมมติฐานการวิจยั 2 ข้อ
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 46.20 5)การออกแบบการวิ จัย ส่ ว นใหญ่ เป็ น one group pretest-posttest designร้ อยละ 53.4
โดยในกลุ่มวิทยานิ พนธ์ใช้รูปแบบนี้ ร้อยละ 54.43 และการศึกษาค้นคว้าอิสระใช้รูปแบบนี้ ร้อยละ 51.32 6) จํานวน
ตัวแปรตาม ส่ วนใหญ่มี 2 ตัวแปรตามร้อยละ 36.3 7) ประเภทเครื่ องมือ ส่ วนใหญ่ เป็ นแบบทดสอบร้อยละ 75.2
8) ความเที่ ยงของเครื่ องมื อ วิธีการที่ ใช้มากที่ สุด คื อ KR-20ร้ อยละ 62.4 9)ความตรง มากที่ สุด คื อ การวิเคราะห์
ความตรงเชิงเนื้ อหา ร้อยละ 78.6 10)วัตถุประสงค์วิจยั เป็ นแบบเพื่อเปรี ยบเทียบร้อยละ 81.7 เพื่อพัฒนาร้อยละ 29.1
เพื่ อ ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 27 11)สถิ ติ ที่ ใช้สําหรั บ งานวิ จัย เชิ งทดลองมากที่ สุ ด เป็ นแบบ t-test dependent ร้ อ ยละ 40.5
รองลงมาคือสถิติพรรณนาร้อยละ 36.9 และt-test independent ร้อยละ 31.1
2. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
2.1 ข้อค้นพบจากวิทยานิพนธ์
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(1) ด้านการสอน มี งานวิจยั 63 เรื่ อง การสอนที่ ทาํ วิจยั มากที่ สุดเป็ นการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
ซึ่ งรวมทั้งการสอนแบบ 5E และ 7E คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.81 ของกลุ่มการสอน รองลงมาเป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมื อ
คิดเป็ นร้อยละ 17.46 อันดับสามคือการสอนโดยใช้แผนภูมิมโนทัศน์และการสอนแบบโครงงาน คิดเป็ นร้อยละ 4.76
(2) ด้านสื่ อการสอนและเทคโนโลยี มี งานวิจยั 42 เรื่ อง ด้านสื่ อการสอนและทคโนโลยี ที่ ทาํ วิจยั
มากที่ สุ ด เป็ นการสอนโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.62 ของกลุ่ ม สื่ อ การสอนและ
เทคโนโลยี รองลงมาเป็ นการสอนผ่านเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 21.43 และอันดับสามคือชุดกิจกรรม 14.29
(3) ด้านการพัฒ นาหลักสู ตร มี งานวิจยั 3 เรื่ อง เป็ น การพัฒ นาหลักสู ตรท้องถิ่ นและการประเมิ น
หลักสูตร
(4) ด้านวิชาเอก มีงานวิจยั 158 เรื่ อง ทําวิจยั ในวิชาวิทยาศาสตร์ทว่ั ไปมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.67
รองลงมาเป็ นวิชาฟิ สิ กส์ 19.62 และวิชาชีววิทยา 17.09
(5) ด้าน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีงานวิจยั 158 เรื่ อง ทําวิจยั
ในสาระธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 31.01 รองลงมาเป็ นสารและสมบัติ
ของสารคิดเป็ นร้อยละ 15.82 ส่ วนอีกสามสาระมีการทําวิจยั เท่ากันคือ สิ่ งมีชีวิติกบั กระบวนการดํารงชีวิต
และ
พลังงาน คิดเป็ นร้อยละ 11.39
2.2 ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(1) ด้านการสอน มีงานวิจยั 34 เรื่ อง การสอนที่ ทาํ วิจยั มากที่ สุดเป็ นการสอนโดยใช้ชุดฝึ กการคิ ด
คิดเป็ นร้อยละ 14.71 ของกลุ่มการสอน รองลงมาเป็ นการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้คิดเป็ นร้อยละ 11.77 และ
การเรี ยนแบบร่ วมมือ คิดเป็ นร้อยละ 8.82
(2) ด้านสื่ อการสอนและทคโนโลยี มีงานวิจยั 21 เรื่ อง ด้านสื่ อการสอนและทคโนโลยี ที่ ทาํ วิจยั มาก
ที่ สุ ด เป็ นการสอนโดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.38 รองลงมาเป็ นการสร้ า งหนังสื อ
ประกอบการสอน คิดเป็ นร้อยละ 19.05 ของกลุ่มสื่ อการสอนและเทคโนโลยี
(3) ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีงานวิจยั 3 เรื่ อง เป็ น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
(4) ด้านวิชาเอก มีงานวิจยั 76 เรื่ อง ทําวิจยั ในวิชาวิทยาศาสตร์ ทว่ั ไปมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.37
รองลงมาเป็ นวิชาฟิ สิ กส์ 23.68 และวิชาเคมี 11.84
(5) ด้าน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มีงานวิจยั 76 เรื่ องทําวิจยั
ในสาระพลังงาน ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากที่สุด คิ ดเป็ นร้อยละ 22.37 รองลงมาเป็ นชี วิตกับ
สิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 14.47 และสารและสมบัติของสาร คิดเป็ นร้อยละ 13.16
3. แนวโน้ ม ของการวิ จัย ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แขนงหลัก สู ต รและการสอนวิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์
จากการประชุ ม สนทนากลุ่ม (Focus group) ได้ขอ้ สรุ ปถึงแนวโน้มการวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษาทางด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์มีดงั นี้
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3.1 การใช้ฐานตัวแปรเดิมที่เคยศึกษามาสร้างงานวิจยั ชิ้นใหม่ แนวคิดนี้มีดงั นี้
3.1.1 การรวบรวมชื่ อของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ เคยทําแล้วนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการตั้ง
ชื่องานวิจยั ใหม่
3.1.2 การปรั บ ทิ ศ ทางวิสั ย ทัศ น์ ข องหลักสู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ศึ กษาของสาขาวิ ช าศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชให้ชดั เจนก่อน เพื่อการกําหนดแนวทางของการวิจยั ที่สอดคล้องกัน
3.1.3 การวิจยั เพื่อสํารวจ/ศึกษา ความสามารถพื้นฐานด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนให้
ได้ผลดี
3.2 เพิ่มมุมมองใหม่ในตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
3.2.1 ศึ ก ษามโนทัศ น์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ย งั ไม่ มี ค นทํา หรื อ มโนทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์ที่ทาํ ความเข้าใจยาก เช่น ชี วเคมี (Biochemistry) ชี วโมเลกุล (Biomolecule) และกระบวนทางชีววิทยาที่
เป็ นนามธรรมเข้าใจยาก
3.2.2 การวิ จัย เกี่ ย วกับ การคิ ด เป็ นเรื่ อ งการโต้แ ย้ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ การวิ พ ากษ์เชิ งตรรกะ
การประยุกต์ การถ่ายโอนความคิดรวบยอดเพื่อไปทํานวัตกรรมและนํามาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน
3.2.3 การส่ งเสริ มการวิจยั ที่ มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา เช่ น การวัด
ความรู ้วิทยาศาสตร์ จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี ICT ทํางานร่ วมกัน
เป็ นรายงานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านเครื อข่าย (online) หรื อเอามาใช้ในการสนับสนุ นการสอนของครู การตรวจงาน
ของครู การเปิ ดโลกทัศน์ของนักศึกษาครู ในการมีส่วนร่ วมในการประชุมเชิ งวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา การใช้
ICT Base ในการวิ จัย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นาผู ้เรี ยนให้ ม ากขึ้ น การใช้ แ อพลิ เคชั่น ใหม่ ๆ ใน
โทรศัพท์มือถือนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน เช่น สามารถเก็บข้อมูลการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถทํา
จริ งได้
3.2.4 การวิ จัย เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ (Nature of Science) โดยการบู ร ณาการ
ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ไปในเนื้ อหาต่างๆ การวิเคราะห์เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์ เที ยม (Pseudoscience) เข้าไปใน
การเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นความเข้าใจผิดของวิทยาศาสตร์ในสื่ อมวลชน
3.2.5 การศึ กษาต้นทุ นความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ (Fund of Knowledge) หรื อภูมิปัญญา นํามาถอด
บทเรี ยนให้ได้พบความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แล้วนําไปใช้สอน การศึกษาทฤษฎี การเรี ยนรู ้ใหม่ๆ ที่ น่าสนใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม แนวคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตที่ยงั ไม่มีการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
3.2.6 การเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ มีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อแยกแยะเนื้ อหาที่
ยากสําหรับนักเรี ยนนําไปสู่ การสอนเพื่อซ่ อมเสริ ม การใช้วิธีสอนแบบเดียวกันกับกลุ่มนักเรี ยนที่ แตกต่างกัน เช่ น
การใช้วิธีสอน 7E กับนักเรี ยนแบบต่างๆ รวมถึงนักเรี ยนที่มีลกั ษณะพิเศษ เช่น นักเรี ยนที่เป็ นออทิสติก หรื อศึกษา
การจัดเตรี ยมการสอนวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนปั ญญาเลิ ศที่ ครู ไม่สามารถส่ งเสริ มได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
หรื อการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการเป็ นบุคคล/กลุ่มนักเรี ยนเพื่อพัฒนา EQ เช่น EQ ของเด็กที่ มี
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ความสามารถพิเศษ หรื อการวิจยั เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษโดยเฉพาะทางของนักเรี ยน เช่น โครงการนักเรี ยน
วิทยาศาสตร์ โอลิมปิ ค
3.2.7 การวิจยั เพื่ อฟื้ นฟูธรรมชาติ จากการศึ กษาวิทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยน ฟื้ นฟูธรรมชาติ ของ
ชุ มชน การวิจัย เพื่ อ บู รณาการวิ ท ยาศาสตร์ ในชี วิต ประจําวัน ขยายไปสู่ ก ารสอนให้เกิ ด ในนักเรี ย น โดยสร้ า ง
เป็ นหลักสู ตรหรื อคู่มือครู ที่จะนําไปใช้ได้ในการสอนจริ ง การวิจยั เพื่ อวิเคราะห์ วฒั นธรรมในท้องถิ่ น หรื อทาง
พุทธศาสนานํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ อย่างได้ผลหรื อไม่ เช่น เรื่ องของไตรสิ ขา การเจริ ญภาวนา
การเพิ่มพูนความรู ้ใหม่ โดยใช้แนวคิดใหม่ๆ ทางการวิจยั
3.2.8 การใช้ประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ ไทยที่ ประสบความสําเร็ จ มาเป็ นแรงบันดาลใจให้
นักเรี ยนได้เป็ นนักวิทยาศาสตร์ การฝึ กให้นกั เรี ยนได้ต้ งั โจทย์วิจยั ตั้งปั ญหาและเชื่ อมโยงไปยังการสร้างมุมมอง
ใหม่ๆ ฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบรู ้จกั การคิดตัวชี้วดั ของสิ่ งที่สนใจ/ต้องการศึกษา
3.3 การใช้การวิจยั เชิงลึกในการศึกษามีแนวคิดดังนี้
3.3.1 การวิจยั เชิ งลึ กเพื่ อแก้ปัญหาทางสังคมเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ หรื อเพื่ อ
ส่ งเสริ มนักเรี ยนด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทางที่มีอยูใ่ นสังคม
3.3.2 การวิจยั เพื่ อ ศึ กษาสาเหตุ เชิ งลึ กเพื่ อนําไปสู่ การแก้ปัญ หาเด็กไทยมี ผ ลการสอบข้อสอบ
มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น PISA ได้คะแนนตํ่า
3.3.3 การศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุ ที่มีผลให้ผลผลการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนมัธยมศึ กษา
ปี ที่ 2 ผูห้ ญิงเก่งกว่าผูช้ าย (จากผลการสอบ TIMMS)
3.4 การปรับแนวคิดในการทําวิทยานิพนธ์ใหม่จะทําให้เกิดหัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้ดงั นี้
3.4.1 การทําวิทยานิ พนธ์ตอ้ งไม่ใช่เพียงการทําแบบฝึ กหัดของนักศึกษาแต่เปลี่ยนให้เป็ นการทํา
วิจยั เพื่อให้เกิ ด Impact กับสังคมที่ นกั ศึ กษาอยู่ และสนับสนุ นให้ได้นาํ ข้อค้นพบจากการวิจยั ไปยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การรู ้วิทยาศาสตร์นาํ ไปใช้กบั สังคม
3.4.2 เปลี่ ยนความสนใจทําวิจยั เชิ งทดลองมาทําวิจยั ด้าน Baseline data โดยใช้การสํารวจและ
การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นฐานของการวิจยั พัฒนาต่อไป
3.4.3 การเปลี่ ย นระเบี ย บวิ ธี วิ จัย จากเชิ งปริ ม าณมาเป็ นวิ จัย แบบอื่ น ๆ เช่ น วิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
โดยการถอดบทเรี ยน วิจยั เชิงอนาคต วิจยั ข้ามวัฒนธรรม ทํางานวิจยั ที่ใช้สถิติแปลกๆ ใหม่ๆ
3.4.5 การทําวิจยั เป็ นที ม เป็ นการวิจัยไปด้วยกันของอาจารย์และนักศึ กษาปริ ญ ญาโท การใช้
โครงการผูช้ ่วยวิจยั ให้นกั ศึกษาเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนการเรี ยนรู ้งานวิจยั ที่ใช้งานจริ ง
3.5 เปลี่ยนกลุ่มประชากรของการวิจยั จากนักเรี ยนเป็ นคนกลุ่มอื่น ดังนี้
3.5.1 ศึ ก ษากลุ่ ม ประชากรที่ เป็ นครู ได้แ ก่ การทําวิ จัย เกี่ ย วกับ Best practice ของครู โ ดยการ
ถอดบทเรี ยนเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เพื่อพัฒนาครู วิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีหน้าที่หลายหน้าที่ตอ้ งทําในโรงเรี ยน
จะต้องจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณ ภาพได้อย่างไร การพัฒนาครู ให้สามารถสร้างสื่ อการสอนและ
เครื่ องมื อวัดความสามารถด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ดว้ ยตัวครู เอง
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การศึกษาปั ญหาของครู ด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้ อหา ด้านทักษะทดลองและทักษะวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ด้านเจตคติของ
ครู ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และเจตคติ ของครู ต่อนักเรี ยน การเพิ่ มศักยภาพของครู ในการใช้ ICT ใช้การจัดการเรี ยน
การสอน
3.5.2 ศึ ก ษากลุ่ ม ประชากรที่ เป็ นคนในท้อ งถิ่ น เช่ น การเรี ย นความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ข องคน
ในท้อ งถิ่ น การสํ า รวจความเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องคนในท้อ งถิ่ น การนํา ภู มิ ปั ญ ญาด้า น
วิทยาศาสตร์ของคนในท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
3.5.3 การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น หลักสูตรของประเทศสิ งคโปร์
3.5.4 การวิ จัย เพื่ อศึ กษาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ในเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจ
อธิ บายได้ และนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่ น ภูมิปั ญญาการขุดเรื อของคนอยุธยา และการทําตลาดสองชั้นของคน
สุ พรรณบุรี นําไปสู่การเสนอวิธีการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตของคนที่ตอ้ งอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่มีน้ าํ ท่วมทุกปี
3.5.5 การส่ งเสริ มการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาขยายไปถึงประชาชน เช่ นการเผยแพร่ ความรู ้
วิทยาศาสตร์ที่จาํ เป็ นสําหรับประชาชน
3.5.6 การวิจยั เพื่อรวบรวมคลังความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษารวบรวมข้อมูลความรู ้จากบุคคล
ที่ ไ ด้รั บ รางวัล ต่ า ง ๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ หลากหลายสาขา มาทํา เป็ นฐานข้อ มู ล ของนัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยเพื่ อ
เป็ นแหล่งข้อมูลของการศึกษาวิทยาศาสตร์
3.6 สร้างงานวิจยั ให้ทนั กับความต้องการของกระแสสังคม โดยต้องมีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องราว
ดังกล่าว อย่างถ่องแท้และต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น
3.6.1 การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิด STEM
3.6.2 การศึกษาวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.6.3 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6.4 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาอาเซี ยน
3.6.5 การวิจยั เกี่ยวกับการคิดในศตวรรษที่ 21
อภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงหลักสูตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. คุณลักษณะงานวิจยั งานวิจยั แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ (158 เรื่ อง) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(76 เรื่ อง) วิทยานิ พนธ์ส่วนใหญ่ ประเภทของงานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง สมมติ ฐานวิจยั ส่ วนใหญ่
เป็ นสมมติ ฐานแบบมี ทิศทางมี สมมติ ฐานการวิจยั 2 ข้อ การออกแบบการวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ น one group pretestposttest design จํานวนตัวแปรตาม ส่ วนใหญ่มี 2 ตัวแปร ประเภทเครื่ องมือ ส่ วนใหญ่ เป็ นแบบทดสอบ ความเที่ยง
ของเครื่ องมือใช้วิธี KR-20 ความตรงมากที่สุด คือ การวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้ อหา วัตถุประสงค์วิจยั เป็ นแบบเพื่อ
เปรี ย บเที ย บ สถิ ติ ที่ ใ ช้สํ า หรั บ งานวิ จัย เชิ งทดลองมากที่ สุ ด เป็ นแบบ t-test dependent ที่ คุ ณ ลัก ษณะงานวิ จัย
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ส่ วนใหญ่เป็ นดังที่พบเป็ นเพราะ นักศึกษาแทบทั้งหมดเป็ นครู ประจําการจึงเลือกทําการวิจยั เชิงทดลองเพื่อสามารถ
ทดลองกับ นักเรี ย นในห้อ งของตนเองได้ และสามารถพัฒ นานักเรี ย นที่ ส อนได้อย่างแท้จริ ง รู ปแบบการวิ จัย
เครื่ อ งมื อ วิจัย และสถิ ติ ที่ ใช้ในการวิจัย จึ งสอดคล้องกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของศิ วาลัย โนนคํา (2552)
ที่สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 และจันตรี คุปตวาทินและ
คณะ (2557)ที่สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช งานวิ จัย ในกลุ่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ส่ ว นใหญ่ ประมาณครึ่ งหนึ่ ง
เป็ นการศึกษาในด้านการสอน ประมาณ 1 ใน 3 ของงานวิทยานิพนธ์ท้ งั หมดเป็ นการศึกษาในด้านสื่ อละเทคโนโลยี
มีส่วนน้อยที่ศึกษาในด้านหลักสูตร การทดสอบ แหล่งเรี ยนรู ้และการวิจยั ปฏิบตั ิการ
ที่นกั ศึกษาทําวิจยั ด้านการสอนเป็ นส่ วนใหญ่เพราะตรงการงานที่ทาํ ของนักศึกษา และนักศึกษาส่ วนใหญ่
เป็ นครู ป ระจําการ การทําวิจยั ด้านการสอนสามารถทดลองกับนักเรี ยนของตนเองได้ ทําให้งานวิจยั ได้ใช้จริ ง
ในการพัฒนานักเรี ยน สําหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นการศึกษาในด้านการสอน และการศึกษาในด้านสื่ อและ
เทคโนโลยี มีจาํ นวนพอๆ กัน ประมาณอย่างละครึ่ ง มีส่วนน้อยที่ศึกษาในด้านหลักสูตร แหล่งเรี ยนรู ้และการวิจยั
ปฏิ บัติ การ สําหรั บ สื่ อการสอน นักศึ กษาทําวิ จัย เกี่ ยวกับ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน(CAI) เป็ นส่ ว นใหญ่
เป็ นเพราะในช่ วงนั้นบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนกําลังเริ่ มนํามาใช้ในด้านการเรี ยนการสอน โดยมีโปรแกรม
สําเร็ จรู ปที่สะดวกต่อการสร้างบทเรี ยนบนคอมพิวเตอร์ สําหรับด้านหลักสู ตรเป็ นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากการปฏิรูป
การศึกษา มีการทําหลักสูตรท้องถิ่นกันมากนักศึกษาจึงสนใจในการศึกษาวิจยั ด้านนี้
สําหรับการศึ กษาค้นคว้าอิ สระ เป็ นการศึ กษาในด้านการสอน และการศึ กษาในด้านสื่ อละเทคโนโลยี
มีจาํ นวนพอๆ กัน ประมาณอย่างละครึ่ ง มีส่วนน้อยที่ศึกษาในด้านหลักสู ตร แหล่งเรี ยนรู ้และการวิจยั ปฏิบตั ิการ
นักศึกษาที่ทาํ งานการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นครู ประจําการเช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาที่ทาํ วิทยานิ พนธ์ แต่นกั ศึกษา
กลุ่ ม นี้ สนใจทํา หนังสื อ เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอนกัน มาก เพราะทําให้ ไ ด้ผ ลงานที่ นําไปใช้กับ ผูเ้ รี ย นได้จริ ง
และมีชิ้นงานออกมาชัดเจน
การทําวิจยั เกี่ ยวกับวิธีส อนของทั้งกลุ่มวิท ยานิ พ นธ์ และกลุ่มค้นคว้าอิ ส ระเป็ นการสอนที่ เน้นบทบาท
ผูเ้ รี ยน หรื อ เน้น การสอนสอนที่ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญ ทั้งนั้น ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของจันตรี คุ ป ตะวาทิ น
และคณะ (2557) ที่สงั เคราะห์
3. ประเด็น เนื้ อหาที่ วิจัย เมื่ อพิ จารณาจําแนกตามกลุ่ มงานวิจัย พบว่า วิท ยานิ พ นธ์ มี การวิ จยั ในสาระ
ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละ20.90 รองลงมาคื อ สาระสารและสมบัติของสารร้อยละ 10.27
สําหรับสาระที่ทาํ วิจยั น้อยที่สุดคือ สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ร้อยละ1.30 ส่ วนงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ มีการวิจยั มากที่ สุดเท่ากันสองสาระคื อสาระ ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาระพลังงาน
ร้อยละ 7.30 รองลงมาคื อ สาระชี วิตกับสิ่ งแวดล้อมร้อยละ 4.70 ร้อยละ 7.70 สําหรับสาระที่ ทาํ วิจยั น้อยที่ สุดคื อ
สาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ร้อยละ 0.90 เห็นได้ว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มทําวิจยั ในสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากที่ สุด คงเป็ นเพราะในสาระนี้ ให้ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
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จิตวิทยาศาสตร์ ในการสื บเสาะหาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่แน่นอน สามารถอธิ บายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครื่ องมือที่มีอยูใ่ นช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่ งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั สาระนี้ ไม่ได้ลงเนื้ อหาระดับลึกเหมือนกับสาระอื่น
ผูว้ ิจยั สามารถทดลองกับงานด้านการสอนในรู ปแบบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 งานวิจยั ระดับบัณฑิ ตศึ กษา แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ได้มีการพัฒนา
นวัตกรรม และสื่ อทางการสอนวิทยาศาสตร์ จาํ นวนมาก ทั้งเครื่ องมื อวัดมี คุณภาพ จึ งควรมี การนําไปใช้ประโยชน์
กล่าวคือ
1.2 ผลจากการสนทนากลุ่มทําให้ได้แนวทางในการทําวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาในหลายแง่มุม และ
หลายประเด็น จึงควรนํามาวิเคราะห์และเสนอเป็ นแนวทางในการทําวิจยั ในอนาคตต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 การสังเคราะห์งานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ควรศึ กษาเจาะลึกในบางเรื่ อง เช่ น เฉพาะการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้เท่านั้น หรื อเฉพาะด้านจิ ตวิทยาศาสตร์
เป็ นต้น
2.2 การสั งเคราะห์ งานวิ จัยระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษาในครั้ งนี้ มุ่ งสั งเคราะห์ เฉพาะงานของมหาวิ ทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิ ราช ดังนั้นในโอกาสต่อไปควรสังเคราะห์งานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในสถาบันอื่นๆ ด้วย
2.3 ควรศึกษาแนวโน้มของงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจากกระบวนการวิจยั ในรู ปแบบอื่น
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