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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของครูระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ 1) นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 97 คน ท่ีเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 2) ครูผูสอนวิทยาศาสตร 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 29 คน ท่ีทําการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล

ความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (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 ในระดับมาก (X�=4.42,S.D.=0.69) 5) ดานความตองการ มีปญหาในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด 

(X�=4.63,S.D.=0.56) 6) ดานอ่ืนๆ มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.69,S.D.=0.51)  

2. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของครูท่ีสอนอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(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) ดานอ่ืนๆ 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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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ปจจุบัน การจัดการศึกษาเนนจัดการศึกษาใหกับผูเรียนท่ีมีความหลากหลายภายในช้ันเรียน เนนใหผูเรียน

คดิวิเคราะห เรียนรูตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ และผูเรียนสามารถสามารถสรางองคความรูไดดวย

ตนเอง จากสภาพความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตนทําใหหลายประเทศ มีการเตรียมการพัฒนา

กําลังคนใหมีความพรอมในการพัฒนาประเทศ ในประเทศฟนแลนดไดใหความสําคัญในการจัดการความรู  

(knowledge management) เพ่ือการจัดการเรียนรูสูการพัฒนาองคความรูและทักษะไปพรอมๆกัน จึงมีการสราง

รูปแบบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (learning for the 21st century) ท่ีมีองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก รายวิชาหลัก

(core subject) ทักษะการเรียนรู (learning skill) โดยใชรูปแบบของการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ จัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการทุกรายวิชา  เชน การวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เปนวิชา พ้ืนฐานท่ีจัดให

นักเรียนไดศึกษา โดยกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูชองชาติ ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง มัธยมศึกษา เพ่ือให

ผูเรียนสามารถเรียนรูสูการปฏิบัติและสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมตางๆ ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 รัฐเนนไปท่ีการ

สรางนวัตกรรม เพ่ือความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย (ชนินทร เพ็ญสูตร,2560) โดยรัฐบาลไดสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหาและการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ตลอดจนมุงผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหสามารถแชงชันในระดับนานาชาติได แตผลสัมฤทธ์ิในการเรียนชองนักเรียนสวนใหญในวิชาวิทยาศาสตร 

ยังไมเปนท่ีนาพอใจ  

การจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร คือ การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา สวนการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาอาศัย

แนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับนโยบาย การจัดการศึกษา

สําหรับเด็กกอนประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเมื่อ

วันท่ี 27 มกราคม 2541คณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนอยูในระดับคอนขางต่ํา เน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอนไมเอ้ือตอการพัฒนาคนใหมี

ลักษณะอันพึงประสงคไดและจากการประเมินผลการใชหลักสูตร พบวาผูสอนสวนใหญยังคงจัดการเรียนการสอนโดย

เนนผูสอนเปนสําคัญ ผูสอนมีบทบาทเปนผูนํา ถายทอดความรูและควบคุมพฤติกรรมการเรียนการสอนแตเพียงผูเดียว 

พฤติกรรมการสอนและเทคนิคการสอนของผูสอนวิทยาศาสตรสวนมากเปนการบรรยาย ซึ่งจะเห็นไดวา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนดังกลาว ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะมองกวางคิดไกล ใฝรู วิธีการเรียนยังมุงเนนการ

ถายทอดเน้ือหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพจริง และไมเปนกระบวนการท่ีใหนักเรียนพัฒนาในดานความคิด การ

วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกจากน้ันผูสอนวิทยาศาสตรไมมีเทคนิคการ

สอนท่ีทําใหนักเรียนสนใจ ใฝรู กระตือรือรน นักเรียนเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน ไมมีเจตคติท่ีดีตอวิชา

วิทยาศาสตร สอดคลองกับผลการประเมินโครงการประเมินผลผูเรียนรวมกับนานาชาติ ประจําป 2558 (Programme 

for International Student Assessment : PISA) ท่ีสะทอนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

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 เรียน ท่ีพัฒนากระบวนการเรียนรูสู ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21st-Century Skill) โรงเรียนมัธยมสังกัด

กรุงเทพมหานคร จึงมีความจําเปนจะตองพัฒนาตัวเองใหสามารถจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ 

ครูผูสอนวิทยาศาสตรมีเทคนิคการสอนท่ีทําใหนักเรียนสนใจ ใฝรู กระตือรือรน ไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน มี

เจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับ

การศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชเปน

แนวทางสําหรับการแกไขปญหาและการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งน้ีจะศึกษาสภาพการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดบัช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาข้ันตอนน้ี  ไดแก   

1. ประชากรคือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3,323 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 97 คน โดยใชสูตร

ของ TARO YAMANE ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางหลายข้ันตอน (Multi -Stage Sampling) 

2. ประชากรคือ ครูผูสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสอนอยูในภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 69 คน โดยกลุมตัวอยางคือ ครูผูสอนวิทยาศาสตรของโรงเรียนมัธยมในสังกัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 58 คน ใชตารางของ Krejcie and Morgan ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางหลายข้ันตอน 

(Multi -Stage Sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 79 ขอ มีท้ังหมด 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปญหาการจัดการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มี

ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยสงหนังสือขออนุญาตทําการวิจัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีเปดสอนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน 

2) โรงเรียนมัธยมบานบางกะป 3) โรงเรียนมัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ 4) โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ 5) โรงเรียนมัธยมวัด

สุทธาวาส 6) โรงเรยีนนาหลวง 7) โรงเรียนมัธยมปุรนาวาส 8) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 9) โรงเรียนวิชูทิศ 

2. ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยาง โดยศึกษาขอมูลจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

3. ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย 

4. ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีสรางท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา 

(Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏวาแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 

5. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

6. ผูวิจัยนําผลการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความเรียบรอย ความถูกตองสมบูรณใน

การลงขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล  

โดยการหาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

สรุปผลการวิจัย  

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย (X�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล

ความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (X�=4.52,S.D.=0.63) เมื่อพิจารณารายดานพบวา  

1.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.32,S.D.=0.68) พบปญหา

มากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งและความตระหนักถึง

ความสําคัญ (X�=4.67,S.D=0.47) 

1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.44,S.D.=0.60) พบ

ปญหามากท่ีสุดอันดับ ท่ี 1 คือ ครูยั งไมมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรู ท่ี นําไปสูการพัฒนานักเรียน 

(X�=4.85,S.D=0.46) 

1.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.46,S.D.=0.71) พบปญหามากท่ีสุด

อันดับท่ี 1 คือ ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพ่ือให

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

ท่ีสุด อันดับ ท่ี  1 คือ นักเรียนขาดแหล งศึ กษาคนคว าหาความรู เ พ่ิม เติม  มีปญหาอยู ในระดับมากท่ีสุ ด 

(X�=4.55,S.D=0.71) 

1.5 ดานความตองการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.63,S.D.=0.56) พบปญหา

มากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ตองการกระบวนการท่ีสามารถนําไปสูการสรางสรรคผลงานและสิ่งประดิษฐท่ีสามารถใชไดจริง 

มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.87,S.D=0.39) 

1.6 ดานอ่ืนๆ พบวามีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.69,S.D.=0.51) พบปญหามากท่ีสุด

อันดับท่ี 1 คือ ครูควรศึกษาคนควากิจกรรมของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและควรมีจุดมุงหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีชัดเจน 

มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.99,S.D=0.10) 

2. สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตามความเห็นของครูท่ีสอนอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X�=4.30,S.D.=0.95) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

2.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.75,S.D.=1.02) พบปญหา

มากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอนวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง และความตระหนักถึง

ความสําคัญ มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด (X�=4.55,S.D=0.51)  

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.48,S.D.=0.73) พบ

ปญหามากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ครูยังไมมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการพัฒนานักเรียน มีปญหาอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (X�=4.83,S.D=0.38) 

2.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.16,S.D.=1.10) พบปญหามากท่ีสุด

อันดับท่ี 1 คือ  ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพ่ือให

ผูเรียนไดความรูและทักษะ (X�=4.79,S.D=0.41) 

2.4 ดานสื่อวัสดุอุปกรณ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.25,S.D.=0.95) พบปญหามาก

ท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ สื่อท่ีมีไมสอดคลองกับการเรียนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร (X�=4.72,S.D=0.45) 

2.5 ดานความตองการ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.44,S.D.=0.83) พบปญหามาก

ท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ การศึกษาดูงานกับผูท่ีประสบผลสําเร็จในการเรียนรูวิทยาศาสตร (X�=4.83,S.D=0.38) 

2.6 ดานอ่ืนๆ พบวา มีปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=4.41,S.D.=0.92) พบปญหามากท่ีสุดอันดับ

ท่ี 1 คือ ครูควรศึกษาคนควากิจกรรมของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและควรมีจุดมุงหมาย ตัว ช้ีวัด ท่ี 

(X�=4.90,S.D=0.31) 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูท่ีสอนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมในสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวา 

1.1 ดานการบริหารจัดการ พบวา ปญหามากท่ีสุดคือ ความไมเขาใจของผูบริหารในกระบวนการสอน

วิทยาศาสตรอยางลึกซึ้งและความตระหนักถึงความสําคัญของการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารไมไดจบ

การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรโดยตรง ประกอบกับผูบริหารไมมีประสบการณในการบริหารวิชาการในระดับ
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มัธยมศึกษา สงผลตอการสนับสนุนอยางถูกตอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร สอดคลอง

กับรายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2559/2560 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพ่ือกาวสูยุค Thailand 4.0 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คุณภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษา เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย จากรายงานของ 

Global Competitiveness Report ป 2516-2517 พบวาประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 34 จาก 138 ประเทศ ลดลงจาก

อันดับท่ี 32 จาก 140 ประเทศ 

1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร

ของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูท่ีสอนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

พบวา นักเรียนและครูมีความคิดเห็นตรงกันคือ ครูยังไมมีความเขาใจในกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการพัฒนานักเรียน 

สาเหตุเกิดจากการขาดประสบการณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบการสอนและขาดตัวอยางท่ีดีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ขาดการเช่ือมโยงองคความรู สูการปฏิบัติ และการประยุกตความรู ซึ่ง

ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูของครู มีความสําคญัตอการออกแบบการเรียนรู ออกแบบกิจกรรมในช้ันเรียน ซึ่งจะ

สงผลโดยตรงตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู สูทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน เพ่ือ

เสริมสราง ทักษะการวิจัย ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคและจิตวิทยาศาสตร (รุจิราพร รามศิริ,2556) รูปแบบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชการวิจัยเปนฐาน สําหรับการออกแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคสูงข้ึนจากระดับนอยเปนระดับ

ปานกลางและมีความคงทนของทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรคในระยะติดตามผลการใชรูปแบบ รวมท้ังมีจิตวิทยา

ศาสตรอยูในระดับมาก  

1.3 ดานครูผูสอน พบวา มีปญหามากท่ีสุดคือ ครูผูสอนยังไมรูวาการจัดการเรียนดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ควรสอนในแนวทางใดเพ่ือใหผูเรียนไดความรูและทักษะ สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสาเหตุ

ดังกลาวเกิดจากขาดประสบการณของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขาดกระบวนการท่ีชัดเจนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับ รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ป 2560 (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา,2560) มีขอเสนอแนะในการกําหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาผูเรียน เพ่ือการเพ่ิมทักษะแหงโลก

อนาคตหรือทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 1) ดานทัศนคติ(Attitude) หรือ อุปนิสัยท่ีเหมาะสม 2) ทักษะใน

การเรียนรู(Skill) รวมถึงทักษะในการทํางานตางๆ และความอดทนในการทํางาน และ3) ดานความรู(Knowledge) 

เพ่ือใหเด็กสามารถใฝรูหาความรูดวยตนเอง และยังสอดคลองกับ รายงานผลการศกึษาการกําหนดแนวทางการพัฒนา

การศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2557) พบวา ครูควรมี

แหลงใหความรูเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการสอนหรือพัฒนาทักษะครู ซึ่งสามารถคนควาหาความรูเก่ียวกับรูปแบบ

การสอนหรือแนวทางในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียนภายในช้ัน หรือวิธีการสอนใหมๆใหเด็กไดมีสวนรวมและ

สามารถกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจบทเรียน 

1.4 ดานสื่อวัสดุอุปกรณ พบวา มีปญหามากท่ีสุดคือ นักเรียนขาดแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

และสื่อท่ีมีไมสอดคลองกับการเรียนการสอนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สาเหตุเกิดจากครูไมประยุกต

สิ่งแวดลอมรอบตัว รอบๆโรงเรียน หรือภายในชุมชน เพ่ือนําบริบทเหลาน้ันมาออกแบบการสอนและการจัดสรรสื่อการ

สอนจากสวนกลางขาดการมีสวนรวมของครูในการคัดเลือกสื่อการสอน ซึ่งสื่อท่ีไดมาไมตรงตามความตองการในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทําใหครูไมเห็นถึงความสําคัญของสื่อ สอดคลองกับ รายงานการวิจัยประเมินผลการจัด
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การศึกษาของกรุงเทพมหานคร (ชูชาติ พวงสมจิตร,2553) พบวา ปจจัยอุปสรรคของการจัดการศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร คือ ปญหาการใชสื่อไมตรงตามความตองการของผูเรียนและครูไมเห็นความสําคัญของการสื่อและไม

ยอมใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน  

1.5 ดานความตองการ พบวา มีปญหามากท่ีสุดคือ ตองการกระบวนการท่ีสามารถนําไปสูการ

สรางสรรคผลงานและสิ่งประดิษฐท่ีสามารถใชไดจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือสามารถประกอบอาชีพได

อยางแทจริง สาเหตุเกิดจากครูขาดกระบวนการท่ีนําไปพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาผลงานและ

สิ่งประดิษฐท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ประกอบกับขาดการเช่ือมโยงองคความรูและทักษะสูการประกอบ

อาชีพ และเช่ือมโยงหลักวิชา องคความรู ทักษะกับอาชีพตางๆ ท่ีมีอยูในภาคสวนตางๆ ทําใหผูเรียนรูสึกวาความรูท่ี

ไดรับไมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริงเกิดเจตคติท่ีเปนลบตอการเรียน ซึ่งกระบวนการดังกลาว

สอดคลองกับสุวิทย มูลคํา (2547) ท่ีไดกลาววาการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาเชิงสรางสรรค ตองจัด

เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติให ทําได คิดเปน ทําเปนและใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

1.6 ดานอ่ืนๆ พบวา มีปญหามากท่ีสุดคือ ครูควรศึกษาคนควากิจกรรมของกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและควรมีจุดมุงหมาย ตัวช้ีวัด ท่ีชัดเจน สาเหตุเกิดจากครูขาดความเอาใจใสในการคนควาหากิจกรรม 

ออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผูเรียน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใหการเรียนการสอนน้ันตรงตามจุดมุงหมาย ตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรสงผลตอการออกแบบการ

เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ จะสงผลตอกระบวนการเรียนรู ทักษะของผูเรียน สอดคลองกับ 

รายงานผลการศึกษาการกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพรอมสูศตวรรษท่ี 21 (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,2557) พบวา ครูควรใหความสําคัญกับการวางแผนการสอน ซึ่งครูตองมีการเตรียมตัวกอนท่ี

จะเขาสอนทุกครั้ง เพ่ือใหการเรียนในแตละวันไมนาเบ่ือ และทําใหเด็กไดเกิดกระบวนการเรียนรูภายในหองเรียนอยาง

สนุกสนาน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1. จากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารควรมีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรูในรายวิชา

วิทยาศาสตรทุกข้ันตอน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลประเมินผล เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ

และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครไดอยาง

ยั่งยืน 

2. ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรวมกัน เพ่ือกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจตรงกันและพัฒนาไปพรอมกัน อีกท้ังยังสามารถถายทอดวิธีการท่ีดี (Best Practice) ท่ีถูกถายทอดจากครูรุนพ่ีสู

ครูรุนนอง 

3. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือให

สอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของแตละชุมชน มีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาองค
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ความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือตอยอดจากองคความรูเดิมในชุมชน 

สงเสริมความคิดสรางสรรค เจตคติ ทัศนคติท่ีดีท่ีผูเรียนมีตอชุมชน สามารถนําองคความรูจากหองเรียนไปสูชุมชนได

อยางยั่งยืน 

4. ควรมีการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในชุมชน โดยพัฒนาจากสิ่งรอบตัว รอบโรงเรียน และรอบชุมชน เพ่ือให

ครูสามารถนําเอาแหลงเรียนรูมาเปนสื่อการสอน สามารถออกแบบการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน เพ่ือฝก

การสรางองคความรู ทักษะ สูการประกอบอาชีพไดอยางสมบูรณ 

ขอเสนอแนะตอโรงเรียน  

1. โรงเรียนควรจดัใหมีการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนภายในชุมชน โดยใชสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนเปนสื่อการ

สอน 

2. โรงเรียนควรมีการบูรณาการขอมลูเน้ือหาดานวิทยาศาสตรและแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือสงเสรมิการการ

จัดการเรียนการสอนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และปราชญชุมชน 

3. โรงเรียนควรใชแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเชิงสรางสรรคของผูเรยีน 

4. การจัดการศึกษาของโรงเรยีนควรสนับสนุนใหผูเรยีน ผูปกครอง มีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยใชบริบทของชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูเปนฐาน เพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยการออกแบบการเรยีนรูแบบบูรณาการขามกลุมสาระ 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ของโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ 

เชน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนตน 
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