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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของครูระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ 1) นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 97 คน ที่เรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 2) ครูผูสอนวิทยาศาสตร
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 29 คน ที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (�X=4.52,S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 1) ดานการบริหารจัดการ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก

(X�=4.32,S.D.=0.68) 2) ดานการจัดการเรียนการสอน มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.44,S.D.=0.60)
3) ดานครูผูสอน มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.46,S.D.=0.71) 4) ดานสื่อวัสดุอุปกรณ มีปญหาในภาพรวม

อยู ใ นระดั บ มาก ( �X=4.42,S.D.=0.69) 5) ด า นความต อ งการ มี ป ญ หาในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(�X=4.63,S.D.=0.56) 6) ดานอื่นๆ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�X=4.69,S.D.=0.51)

2. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของครูที่สอนอยูในระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นมั ธ ยมในสั ง กัด กรุง เทพมหานคร พบว า มี ป ญหาในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก
(�X=4.30,S.D.=0.95) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 1) ดานการบริหารจัดการ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก
(X�=3.75,S.D.=1.02) 2) ดานการจัดการเรียนการสอน มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.48,S.D.=0.73)

3) ดานครูผูสอน มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.16,S.D.=1.10) 4) ดานสื่อวัสดุอุปกรณ มีปญหาในภาพรวม
อยูในระดับมาก (�X=4.25,S.D.=0.95) 5) ดานความตองการ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.44,S.D.=0.83)
6) ดานอื่นๆ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.41,S.D.=0.92)

คําสําคัญ : สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
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Abstract
The purpose of this research was to study the states of problems of teaching and learning
management of science teachers at the upper secondary level in high schools under Bangkok
metropolitan administration, the target group was 97 students studying at the in high schools in the
second semester, academic year 2017 and 29 science teachers at the upper secondary level teaching
in the second semester, academic year 2017. A questionnaire was used to collect data concerning
the states of problems of science teachers in high schools. Data from the questionnaire were
analyzed by using mean (X�), standard deviation (S.D.), and interpretations.
Research results could be summarized as follows:
1. Regarding the states of problems of science teaching and learning management of students
studying at the upper secondary level in high schools under Bangkok metropolitan administration, it
was found. That it was found that the problems were overall at a highest level (�X=4.52,S.D.=0.63).
1) As regards the management, it was found that the problems were overall at a high level (X�= 4.32,
SD = 0.68). 2) As regards the teaching and learning management, it was found that the problems
were overall at a high level ( X� = 4.44, SD = 0.60). 3) As regards the teachers, it was found that the
problems were overall at a high level (X�= 4.46, S.D. = 0.71). 4) As regards the learning media, materials
and equipment it was found that the problems were overall at a high level ( �X= 4.42, S.D. = 0.69).
5) As regards the requirement, it was found that the problems were overall at the highest level (X� =
4.63, SD = 0.56). 6) As regards the others, it was found that the problems were overall at the highest
level (X�= 4.69, SD = 0.51).
2. Regarding the states of problems of science teaching and learning management of teachers
teaching at the upper secondary level in high schools under Bangkok metropolitan administration, it
was found that. That it was found that the problems were overall at a high level (X�=4.30,S.D.=0.95)
1) As regards the management, it was found that the problems were overall at a high level (�X=3.75,
S.D. =1.02). 2) As regards the teaching and learning management, it was found that the problems
were overall at a high level ( �X= 4.48, SD = 0.73). 3) As regards the teachers, it was found that the
problems were overall at a high level (X�= 4.16, S.D. = 1.10). 4) As regards the learning media, materials
and equipment it was found that the problems were overall at a high level ( X�= 4.25, S.D. = 0.95).
5) As regards the requirement, it was found that the problems were overall at the highest level (�X =
4.44, SD = 0.83). 6) As regards the others, it was found that the problems were overall at the highest
level (�X= 4.41, S.D. = 0.92).
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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ปจจุบัน การจัดการศึกษาเนนจัดการศึกษาใหกับผูเรียนที่มีความหลากหลายภายในชั้นเรียน เนนใหผูเรียน
คิดวิเคราะห เรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ และผูเรียนสามารถสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง จากสภาพความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนทําใหหลายประเทศ มีการเตรียมการพัฒนา
กํ า ลั ง คนให มี ค วามพร อ มในการพั ฒ นาประเทศ ในประเทศฟ น แลนด ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด การความรู
(knowledge management) เพื่อการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาองคความรูและทักษะไปพรอมๆกัน จึงมีการสราง
รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (learning for the 21st century) ที่มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก รายวิชาหลัก
(core subject) ทักษะการเรียนรู (learning skill) โดยใชรูปแบบของการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการทุกรายวิชา เชน การวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เปนวิชา พื้นฐานที่จัดให
นักเรียนไดศึกษา โดยกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูชองชาติ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษา เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูสูการปฏิบัติและสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมตางๆ ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 รัฐเนนไปที่การ
สรางนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย (ชนินทร เพ็ญสูตร,2560) โดยรัฐบาลไดสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อนําไปสูการคิดแกปญหาและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ตลอดจนมุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหสามารถแชงชันในระดับนานาชาติได แตผลสัมฤทธิ์ในการเรียนชองนักเรียนสวนใหญในวิชาวิทยาศาสตร
ยังไมเปนที่นาพอใจ
การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาอาศัย
แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กกอนประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเมื่อ
วั น ที่ 27 มกราคม 2541คณะรั ฐ มนตรี ไ ด ล งมติ อ นุ มั ติ เ ป ด สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนไมเอื้อตอการพัฒนาคนใหมี
ลักษณะอันพึงประสงคไดและจากการประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาผูสอนสวนใหญยังคงจัดการเรียนการสอนโดย
เนนผูสอนเปนสําคัญ ผูสอนมีบทบาทเปนผูนํา ถายทอดความรูและควบคุมพฤติกรรมการเรียนการสอนแตเพียงผูเดียว
พฤติกรรมการสอนและเทคนิคการสอนของผูสอนวิทยาศาสตรสวนมากเปนการบรรยาย ซึ่งจะเห็นไดวา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดังกลาว ยังไมเอื้อตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะมองกวางคิดไกล ใฝรู วิธีการเรียนยังมุงเนนการ
ถายทอดเนื้อหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพจริง และไมเปนกระบวนการที่ใหนักเรียนพัฒนาในดานความคิด การ
วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากนั้นผูสอนวิทยาศาสตรไมมีเทคนิคการ
สอนที่ ทํ า ให นั ก เรี ย นสนใจ ใฝ รู กระตื อ รื อ ร น นั ก เรี ย นเกิ ด ความเบื่ อ หน า ยในการเรี ย น ไม มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช า
วิทยาศาสตร สอดคลองกับผลการประเมินโครงการประเมินผลผูเรียนรวมกับนานาชาติ ประจําป 2558 (Programme
for International Student Assessment : PISA) ที่สะทอนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เมื่อเปรียบเทียบแนวโนมจากการประเมิน PISA 2012 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในดานวิทยาศาสตร 415 คะแนน และ
PISA 2015 มีคะแนนเฉลี่ยในดานวิทยาศาสตร 389 คะแนน ลดลง 26 คะแนน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2560)
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ประเทศไทยอยูในระยะของการพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ซึ่งหัวใจสําคัญของการพัฒนาคือ
ผู เ รี ย น ที่ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู สู ทั ก ษะแห ง ศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) โรงเรี ย นมั ธ ยมสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาตัวเองใหสามารถจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ
ครูผูสอนวิทยาศาสตรมีเทคนิคการสอนที่ทําใหนักเรียนสนใจ ใฝรู กระตือรือรน ไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน มี
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนสถาบันที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับ
การศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับการแกไขปญหาและการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาสภาพการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาขั้นตอนนี้ ไดแก
1. ประชากรคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3,323 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 97 คน โดยใชสูตร
ของ TARO YAMANE ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi -Stage Sampling)
2. ประชากรคือ ครูผูสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สอนอยูในภาคเรียนที่
2 ป ก ารศึ ก ษา 2560 จํ า นวน 69 คน โดยกลุ ม ตั ว อย า งคื อ ครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร ข องโรงเรี ย นมั ธ ยมในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 58 คน ใชตารางของ Krejcie and Morgan ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางหลายขั้นตอน
(Multi -Stage Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 79 ขอ มีทั้งหมด 3 ตอน คือ ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยสงหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
2) โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 3) โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 4) โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ 5) โรงเรียนมัธยมวัด
สุทธาวาส 6) โรงเรียนนาหลวง 7) โรงเรียนมัธยมปุรนาวาส 8) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 9) โรงเรียนวิชูทิศ
2. ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยาง โดยศึกษาขอมูลจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3. ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย
4. ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกับกลุม ตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏวาแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
5. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุม ตัวอยาง
6. ผูวิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามจากกลุม ตัวอยางมาตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองสมบูรณใน
การลงขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ย (�X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
สภาพป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (X�=4.52,S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายดานพบวา
1.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.32,S.D.=0.68) พบปญหา
มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งและความตระหนักถึง
ความสําคัญ (X�=4.67,S.D=0.47)
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.44,S.D.=0.60) พบ
ป ญ หามากที่ สุ ด อั น ดั บ ที่ 1 คื อ ครู ยั ง ไม มี ค วามเข า ใจในกระบวนการเรี ย นรู ที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นานั ก เรี ย น
(�X=4.85,S.D=0.46)
1.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.46,S.D.=0.71) พบปญหามากที่สุด
อันดับที่ 1 คือ ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพื่อให
ผูเรียนไดความรูและทักษะ (�X=4.84,S.D=0.37)
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1.4 ดานสื่อวัสดุอุปกรณ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.42,S.D.=0.69) พบปญหามาก
ที่ สุ ด อั น ดั บ ที่ 1 คื อ นั ก เรี ย นขาดแหล ง ศึ ก ษาค น คว า หาความรู เ พิ่ ม เติ ม มี ป ญ หาอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(X�=4.55,S.D=0.71)
1.5 ดานความตองการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X�=4.63,S.D.=0.56) พบปญหา
มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ตองการกระบวนการที่สามารถนําไปสูการสรางสรรคผลงานและสิ่งประดิษฐที่สามารถใชไดจริง
มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด (X�=4.87,S.D=0.39)
1.6 ดานอื่นๆ พบวามีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�X=4.69,S.D.=0.51) พบปญหามากที่สุด
อันดับที่ 1 คือ ครูควรศึกษาคนควากิจกรรมของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและควรมีจุดมุงหมาย ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน
มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด (�X=4.99,S.D=0.10)
2. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของครูที่สอนอยูในระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นมั ธ ยมในสั ง กัด กรุง เทพมหานคร พบว า มี ป ญหาในภาพรวมอยูใ นระดั บมาก
(�X=4.30,S.D.=0.95) เมื่อพิจารณารายดานพบวา
2.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.75,S.D.=1.02) พบปญหา
มากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง และความตระหนักถึง
ความสําคัญ มีปญหาอยูในระดับมากที่สุด (X�=4.55,S.D=0.51)
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.48,S.D.=0.73) พบ
ปญหามากที่สุดอันดับที่ 1 คือ ครูยังไมมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนานักเรียน มีปญหาอยูใน
ระดับมากที่สุด (X�=4.83,S.D=0.38)
2.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.16,S.D.=1.10) พบปญหามากที่สุด
อันดับที่ 1 คือ ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพื่อให
ผูเรียนไดความรูและทักษะ (X�=4.79,S.D=0.41)
2.4 ดานสื่อวัสดุอุปกรณ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.25,S.D.=0.95) พบปญหามาก
ที่สุดอันดับที่ 1 คือ สื่อที่มีไมสอดคลองกับการเรียนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร (X�=4.72,S.D=0.45)
2.5 ดานความตองการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.44,S.D.=0.83) พบปญหามาก
ที่สุดอันดับที่ 1 คือ การศึกษาดูงานกับผูที่ประสบผลสําเร็จในการเรียนรูวิทยาศาสตร (X�=4.83,S.D=0.38)
2.6 ดานอื่นๆ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X=4.41,S.D.=0.92) พบปญหามากที่สุดอันดับ
ที่ 1 คื อ ครู ค วรศึ ก ษาค น คว า กิ จ กรรมของกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละควรมี จุ ด มุ ง หมาย ตั ว ชี้ วั ด ที่
(X�=4.90,S.D=0.31)
อภิปรายผล
จากผลการวิ จัยสภาพปญ หาการจัดการเรี ยนการสอนวิ ชาวิท ยาศาสตรข องนัก เรียนที่กําลั งศึกษาอยูใ น
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาตอนปลายและครู ที่ ส อนอยูใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ยนมั ธ ยมในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบวา
1.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา ปญหามากที่สุดคือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอน
วิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งและความตระหนักถึงความสําคัญของการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารไมไดจบ
การศึ ก ษาทางดา นวิ ท ยาศาสตรโ ดยตรง ประกอบกั บ ผู บริ ห ารไม มี ป ระสบการณใ นการบริ ห ารวิช าการในระดั บ
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มัธยมศึกษา สงผลตอการสนับสนุนอยางถูกตอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สอดคลอง
กั บ รายงานสภาวะการศึ ก ษาไทยป 2559/2560 แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยเพื่ อ ก า วสู ยุ ค Thailand 4.0
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย จากรายงานของ
Global Competitiveness Report ป 2516-2517 พบวาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศ ลดลงจาก
อันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศ
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่สอนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบวา นักเรียนและครูมีความคิดเห็นตรงกันคือ ครูยังไมมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนานักเรียน
สาเหตุเกิดจากการขาดประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบการสอนและขาดตัวอยางที่ดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ขาดการเชื่อมโยงองคความรู สูการปฏิบัติ และการประยุกตความรู ซึ่ง
ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูของครู มีความสําคัญตอการออกแบบการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งจะ
ส ง ผลโดยตรงต อ การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู สู ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ได อ ย า งถู ก ต อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน เพื่อ
เสริมสราง ทักษะการวิจัย ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร (รุจิราพร รามศิริ,2556) รูปแบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคสูงขึ้นจากระดับนอยเปนระดับ
ปานกลางและมีความคงทนของทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคในระยะติดตามผลการใชรูปแบบ รวมทั้งมีจิตวิทยา
ศาสตรอยูในระดับมาก
1.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหามากที่สุดคือ ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพื่อใหผูเรียนไดความรูและทักษะ สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวเกิดจากขาดประสบการณของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับ รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ป 2560 (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,2560) มีขอเสนอแนะในการกําหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาผูเรียน เพื่อการเพิ่มทักษะแหงโลก
อนาคตหรือทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 1) ดานทัศนคติ(Attitude) หรือ อุปนิสัยที่เหมาะสม 2) ทักษะใน
การเรียนรู(Skill) รวมถึงทักษะในการทํางานตางๆ และความอดทนในการทํางาน และ3) ดานความรู(Knowledge)
เพื่อใหเด็กสามารถใฝรูหาความรูดวยตนเอง และยังสอดคลองกับ รายงานผลการศึกษาการกําหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557) พบวา ครูควรมี
แหลงใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนหรือพัฒนาทักษะครู ซึ่งสามารถคนควาหาความรูเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนหรือแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนภายในชั้น หรือวิธีการสอนใหมๆใหเด็กไดมีสวนรวมและ
สามารถกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจบทเรียน
1.4 ดานสื่อวัสดุอุปกรณ พบวา มีปญหามากที่สุดคือ นักเรียนขาดแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม
และสื่ อ ที่ มี ไ ม ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นการสอนด ว ยกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร สาเหตุ เ กิ ด จากครู ไ ม ป ระยุ ก ต
สิ่งแวดลอมรอบตัว รอบๆโรงเรียน หรือภายในชุมชน เพื่อนําบริบทเหลานั้นมาออกแบบการสอนและการจัดสรรสื่อการ
สอนจากสวนกลางขาดการมีสวนรวมของครูในการคัดเลือกสื่อการสอน ซึ่งสื่อที่ไดมาไมตรงตามความตองการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหครูไมเห็นถึงความสําคัญของสื่อ สอดคลองกับ รายงานการวิจัยประเมินผลการจัด
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การศึ ก ษาของกรุ ง เทพมหานคร (ชู ช าติ พ ว งสมจิ ต ร , 2553) พบว า ป จ จั ย อุ ป สรรคของการจั ด การศึ ก ษาของ
กรุงเทพมหานคร คือ ปญหาการใชสื่อไมตรงตามความตองการของผูเรียนและครูไมเห็นความสําคัญของการสื่อและไม
ยอมใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน
1.5 ด า นความต อ งการ พบว า มี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ ต อ งการกระบวนการที่ ส ามารถนํ า ไปสู ก าร
สรางสรรคผลงานและสิ่งประดิษฐที่สามารถใชไดจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือสามารถประกอบอาชีพได
อยางแทจริง สาเหตุเกิดจากครูขาดกระบวนการที่นําไปพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาผลงานและ
สิ่งประดิษฐที่สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ประกอบกับขาดการเชื่อมโยงองคความรูและทักษะสูการประกอบ
อาชีพ และเชื่อมโยงหลักวิชา องคความรู ทักษะกับอาชีพตางๆ ที่มีอยูในภาคสวนตางๆ ทําใหผูเรียนรูสึกวาความรูที่
ไดรับไมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริงเกิดเจตคติที่เปนลบตอการเรียน ซึ่งกระบวนการดังกลาว
สอดคลองกับสุวิทย มูลคํา (2547) ที่ไดกลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาเชิงสรางสรรค ตองจัด
เนือ้ หาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติให ทําได คิดเปน ทําเปนและใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.6 ด า นอื่ น ๆ พบว า มี ป ญ หามากที่ สุ ด คื อ ครู ค วรศึ ก ษาค น คว า กิ จ กรรมของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและควรมีจุดมุงหมาย ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน สาเหตุเกิดจากครูขาดความเอาใจใสในการคนควาหากิจกรรม
ออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหการเรียนการสอนนั้นตรงตามจุดมุงหมาย ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสงผลตอการออกแบบการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ จะสงผลตอกระบวนการเรียนรู ทักษะของผูเรียน สอดคลองกับ
รายงานผลการศึกษาการกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษที่ 21 (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2557) พบวา ครูควรใหความสําคัญกับการวางแผนการสอน ซึ่งครูตองมีการเตรียมตัวกอนที่
จะเขาสอนทุกครั้ง เพื่อใหการเรียนในแตละวันไมนาเบื่อ และทําใหเด็กไดเกิดกระบวนการเรียนรูภายในหองเรียนอยาง
สนุกสนาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารควรมีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชา
วิทยาศาสตรทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลประเมินผล เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครไดอยาง
ยั่งยืน
2. ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรวมกัน เพื่อกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันและพัฒนาไปพรอมกัน อีกทั้งยังสามารถถายทอดวิธีการที่ดี (Best Practice) ที่ถูกถายทอดจากครูรุนพี่สู
ครูรุนนอง
3. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของแตละชุมชน มีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาองค
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ความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อตอยอดจากองคความรูเดิมในชุมชน
สงเสริมความคิดสรางสรรค เจตคติ ทัศนคติที่ดีที่ผูเรียนมีตอชุมชน สามารถนําองคความรูจากหองเรียนไปสูชุมชนได
อยางยั่งยืน
4. ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชน โดยพัฒนาจากสิ่งรอบตัว รอบโรงเรียน และรอบชุมชน เพื่อให
ครูสามารถนําเอาแหลงเรียนรูมาเปนสื่อการสอน สามารถออกแบบการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน เพื่อฝก
การสรางองคความรู ทักษะ สูการประกอบอาชีพไดอยางสมบูรณ
ขอเสนอแนะตอโรงเรียน
1. โรงเรียนควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนภายในชุมชน โดยใชสิ่งที่มีอยูในชุมชนเปนสื่อการ
สอน
2. โรงเรียนควรมีการบูรณาการขอมูลเนื้อหาดานวิทยาศาสตรและแหลงเรียนรูในชุมชน เพื่อสงเสริมการการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับกลุม สาระการเรียนรูอื่น และปราชญชุมชน
3. โรงเรียนควรใชแหลงเรียนรูอื่น ๆ ในทองถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคของผูเรียน
4. การจัดการศึกษาของโรงเรียนควรสนับสนุนใหผูเรียน ผูปกครอง มีสว นรวมในการออกแบบการเรียนรู
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชบริบทของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูเ ปนฐาน เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการออกแบบการเรียนรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระ
3. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ของโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ
เชน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน
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