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1อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษา เรื่อง ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในกาศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) ชนิด 5 
ระดับ จ านวน 24 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ F-test  
 ผลการวิจัย จะพิจารณาจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เป็นปัญหาที่ควรหาแนวทางแก้ไขเป็น
อันดับแรก คือ ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ย ( x  = 3.63) รองลงมา 
คือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ย ( x  = 3.78) ด้านการให้บริการทั่วไป โดยมี
ค่าเฉลี่ย ( x  = 3.82) ด้านการให้บริการวิชาการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( x  = 3.95) ด้านหลักสูตร ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย ( x  = 4.11) และด้านครูผู้สอน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.2)  
ค าส าคัญ: ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
Abstract 
 The Study of Instructional Problems of Science Subject in a Basic Education 
Level aims to investigate the teacher’s problem of science teaching in a basic 
education level. The sample is teacher of science course in a basic education level 
derived from a simple random sampling. The 24 items questionnaire is used as a 
research’s tool in a form of ratting scale with five levels. The data is analyzed by using 
mean and standard deviation and the F-test is used to examine the hypothesis.  
 The study result reveals that the lowest mean ( x  = 3.63)  is the problem that 
should be primarily resolved is about the learning aid, instructional materials and 
documents. The secondary problem is about building and environment which is 
statistically at ( x  = 3.78). The mean of general service is 3.82 and academic service is 
3.95. In term of curriculum, the mean is at 4.11 and the highest mean belongs to the 
instructors ( x  = 4.2).  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการศึกษากับผู้เรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นวัยที่
ต้องการเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนาศักยภาพต่างๆ ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนดังกล่าว การศึกษาถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูจะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่
เกิดจากการเรียนการสอนและสามารถอธิบายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ท าให้คนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด คิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น “ครูวิทยาศาสตร์” จึง
เป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จึงน ามาเป็นแบบอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ การ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งท าการศึกษาปัญหาการสอนจากครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยท าการเลือก
ตัวอย่างครูวิทยาศาสตร์แบบสุ่มอย่างง่าย ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมการสอนของกลุ่มตัวอย่างของครูวิทยาศาสตร์ ในจังหวัดก าแพงเพชร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร  
  ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 กลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 241 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ก าหนดกรอบการศึกษาใน 6 ด้าน คือ 

1. หลักสูตร  
2. ด้านครูผู้สอน  
3. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
4. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
5. ด้านการให้บริการวิชาการ  
6. ด้านการให้บริการทั่วไป  
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 ขอบเขตด้านตัวแปร  
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา 1 ปี ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2557 – เดือนพฤษภาคม 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดก าแพงเพชร  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 241 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการใช้แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรื่องที่ศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผู้สอน ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์สอนและช่วงชั้นที่สอนวิทยาศาสตร์ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการให้บริการทั่วไป  

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอน
ของครูวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างเครื่องมือให้ได้
ตรงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย 

2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามโครงสร้างและรายละเอียดที่ก าหนดขึ้น โดยก าหนด
หัวข้อที่จะศึกษาและเขียนหัวข้อต่างๆที่ต้องการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด การให้คะแนนแบบสอบถาม เป็น 5 4 3 2 1 จ านวน 42 ข้อ 

3. น าเครื่องมือที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง( IOC) โดย
คัดเลือกท่ีมีค่าเฉลี่ย .50 ขึ้นไปแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คนเพ่ือพิจาณาความเป็นปรนัยของแบบข้อค าถาม 
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5. จัดพิมพ์เครื่องมือวัดฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพ่ือขอความร่วมมือถึงคณะ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือขอความอนุเคราะห์
พิจาณาอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

6. 2. ผู้วิจัยส่งหนังสือบันทึกข้อความจาก ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไปยังโรงเรียนในจังหวัดก าแพงเพชร พร้อมแบบสอบถามปัญหาการ
สอนวิทยาศาสตร์  ไปยังกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนต่างๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย 

2. หลังจากส่งแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ติดตามขอรับแบบสอบถามคืน โดยติดตามด้วย
ตนเองจากโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามคืนกลับมาพร้อมตรวจคัดเลือกแบบสอบถามที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการ การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 การจัดกระท าข้อมูล 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสอนเปรียบเทียบ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ของครูวิทยาศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 การตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเป็น 5 4 3 2 และ 1 ดังนี้ 
  มากที่สุด   เท่ากับ   5 คะแนน 
  มาก    เท่ากับ   4 คะแนน 
  ปานกลาง   เท่ากับ   3 คะแนน 
  น้อย    เท่ากับ   2 คะแนน 
  น้อยที่สุด   เท่ากับ   1 คะแนน 
 การแปลความหมายของคะแนน ถือเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนในแต่ละข้อ 
หาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย 
เหมาะสมมากที่สุด 4.51 - 5.00 

เหมาะสมมาก 3.51 - 4.50 
เหมาะสมปานกลาง 2.51 - 3.50 

ควรปรับปรุง 1.51 - 2.50 
ไม่เหมาะสม 1.00 - 1.50 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้สถิติ F–test 

   
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่าเมื่ อ
พิจารณาในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน การจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า 
 ด้านหลักสูตร 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ในด้านหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในด้าน
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องกิจกรรมที่ก าหนดในหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ เรื่องเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับตัวผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่อง
การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยึดหลักให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เรื่องเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีการ
เรียงล าดับตามขั้นตอนการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ เรื่องเวลา
เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 ด้านครูผู้สอน 
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด้านครูผู้สอนอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในด้านครูผู้สอน 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เรื่องมี
ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่สอน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เรื่องวางแผนการสอนและ
เตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชา
ความรู้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีการชี้แจงจุดมุ่งหมายรายวิชา วิธีการเรียน การ
วัดผลอย่างชัดเจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องใช้วิธีสอนเหมาะสม
กับลักษณะรายวิชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องให้ผู้เรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย
เกี่ยวกับเรื่องที่สอนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเรื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด้านสื่อ/เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในด้านด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่อง
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ เรื่องจ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และเรื่องประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูในด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเรื่องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ เรื่องมีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่สอน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เรื่องวางแผนการสอนและเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เรื่องมี
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีการชี้แจง
จุดมุ่งหมายรายวิชา วิธีการเรียน การวัดผลอย่างชัดเจนตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เรื่องใช้วิธีสอนเหมาะสมกับลักษณะรายวิชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องให้ผู้เรียนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรื่องมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เรื่องให้ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องที่สอนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  และเรื่อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ด้านการให้บริการวิชาการ 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการ

ให้บริการด้านวิชาการ อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูในด้านด้านการให้บริการด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในการให้
ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือการ
ให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 

ด้านการให้บริการทั่วไป 
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ด้านการ

ให้บริการทั่วไป อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในด้านการให้บริการทั่วไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ/สาขาโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานส่งเสริมและงานทะเบียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเกี่ยวกับการเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา/ทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวม 
มีดังนี้ประเด็นที่มีความถี่มากที่สุดคืออุปกรณ์  ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ สถานที่
ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนการสอน งบประมาณมีไม่พอในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ ห้องเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีห้องปฏิบัติการทดลอง ครูมีไม่พอครูหนึ่งคนสอนหลายวิชา เนื้อหา
มากเกินไป เนื้อหาน้อยจึงต้องสอนเพ่ิมเติม สอนเกินเวลา สอนไม่ตรงหลักสูตร จบไม่ตรงสาขาวิชาที่
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สอน โต๊ะเก้าอ้ีไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมากกว่านี้ จัดเนื้อหาไม่ตรงเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน ควรสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และควรมีด้านการบริการด้านคมนาคม/
ระบบอินเตอร์เน็ต 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการศึกษาพบว่าเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการวิชาการและด้านการบริการทั่วไป 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนที่จบไม่ตรงตามสาขาวิชาและมีจ านวนไม่เพียงพอ
และมีประสบการณ์ในการสอนน้อย จ านวนคาบสอนมากเกิน เนื้อหาน้อยเกินไปจึงต้องหาเวลาสอน
เพ่ิม ห้องเรียนมีจ านวนไม่เพียงพอ ไม่มีห้องส าหรับท ากิจกรรมปฏิบัติการทดลองและมีงบประมาณใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้อย และที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนควรมีความตระหนักใน
หน้าที่การสอน ครูผู้สอนจึงต้อง  มีแนวทางการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยได้ศึกษา วัตถุประสงค์
ขอบข่ายเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ซึ่งเหมาะสมโดยวิธีการหลากหลายตาม
สภาพและข้อจ ากัดแต่ละแห่ง เช่น จัดเอกสารให้ไปศึกษาด้วยตนเองเป็นเบื้องต้น ประชุมศึกษา
วิเคราะห์ร่วมกันหรือจัดประชุมปฏิบัติการ ซึ่งควรจะต้องจัดก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้ครู ผู้เรียน 
ผู้เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจหลักสูตรเกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล ตลอดจนการจบหลักสูตร เพ่ือให้ครูสามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ซึ่งครูผู้สอนอาจจะ
ต้องศึกษาสรุปจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระที่ผู้เรียนต้องเรียนในแต่ละภาคเรียน  จัดท า
เอกสารขอบข่ายเนื้อหาแต่ละกลุ่มสาระผู้เรียน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และตนเอง  ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหาสาระที่ตนสอน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุรศักดิ์ ข าสิน (2539) ที่ได้ศึกษาสภาพ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา พบว่า 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหา ที่อยู่ในระดับมากได้แก่การจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือ
ของมูลนิธิฯ เพราะมีปัญหา ด้านการจราจรและระยะทางระหว่างที่ตั้งของแต่ละโรงเรียนอยู่ไกลกัน 
ปัญหาอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวนหรือ
ความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน  
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ปัญหาอ่ืนๆ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาภรณ์ บุญเรือง (2546) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของครูจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่ามีปัญหาภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลางมีครูผู้สอนที่
จบตรงตามสาขาวิชาและมีจ านวนเพียงพอและมีประสบการณ์ในการสอน จ านวนคาบสอนไม่มากเกิน
และมีงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนมีความตระหนัก
ในหน้าที่การสอน 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
ควรให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพของครูวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรน าเอาผลการวิจัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา การ
สอนในส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้น ส าหรับในส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ควรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ครู
วิทยาศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในการเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัด การเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาเก่ียวกับปัญหาการสอนของครูวิชาอ่ืนๆ ในระดับอ่ืนๆ 
2. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสอนของครูวิชาอ่ืนๆ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
3. ควรท าการศึกษาปัญหาการสอนของครูวิทยาศาสตร์เชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิง

ปริมาณ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. ควรมีการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้หลายๆครั้งแล้วน าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบ

แล้วน ามาสรุปเพ่ือเป็นเอกภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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