
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 14 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2554 

38 

ปญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร
Problems on Teaching Science Project of Science  
Teachers  in the Secondary Schools under the Office of   
Basic  Education Commission in Bangkok  Metropolis  

  
วนิดา  ฉัตรวิราคม1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปญหา

การสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาที่มีประสบการณการสอน ระดับการศึกษา วิชาเอก
และระดับชั้นการสอน ที่แตกตางกัน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,673 คน ซึ่งเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดจํานวน
ตัวอยาง 313 คน ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา      
ปการศึกษา 2553 จํานวน 313 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํามาใชวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 313 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ถาพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะนําคาคะแนนเฉลี่ยทําการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา
1. ปญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กรุงเทพมหานคร ครูมีปญหาการสอนแบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
การหาแหลงทุนเทานั้นที่มีปญหาอยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันมีปญหาการสอนแบบโครงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผนและการนําเสนอผลงานเทานั้นที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอื่นไมพบความแตกตาง 3. ผลการเปรียบเทียบครูระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาการสอนแบบ
โครงงานโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน 4. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ท่ีมีวิชาเอกตางกัน มีปญหาการสอนแบบโครงงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
5. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ท่ีสอนในระดับชั้นตางกัน
มีปญหาการสอนแบบโครงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการวางแผนการปฏิบัติการ และการนําเสนอผลงานเทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สวนดานอื่นไมพบความแตกตาง

คําสําคัญ : การสอนแบบโครงงาน
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ABSTRACT 
In this survey research, the researcher investigated and compared problems in project teaching of 

science teachers at the high school level. The comparisons were made by reference to differences in the 
teaching experience, educational level, major and teaching level. Based on the Krejcie and Morgan�s table 
and the stratified random sampling method, the researcher selected a sample population of 313 teachers 
teaching in the academic year 2010 under the Office of Basic Education Commission, Bangkok Metropolis
from a total population of 1,673 teachers. To gather data, the researcher distributed copies of a questionnaire 
to the members of the sample. A total of 313 (100.00 percent)  copies were completed and returned to the 
researcher.  The data collected were subsequently analyzed by the researcher using the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) program for Windows. Using techniques of descriptive statistics, the
researcher analyzed the data in terms of percentage, mean and standard deviation. Moreover, the techniques 

of t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were utilized by the researcher.  Additionally, when
differences were found at the statistically significant level of 0.05, the researcher made use of Scheffé�s
method. Findings were as follows: 1. The problems of project teaching of science teachers at the high school 
level under study were found to be at a moderate level in an overall picture. However, when considered in
each aspect, it was found that the aspect of finding funding sources was a problem at a high level. 2. In 
comparing the teachers under study who differed in work experience, it was found that there were differences 
in problems stemming from project teaching in an overall picture at the statistically significant level of 0.05. 
Significant differences were found in the planning and presentation aspects. 3. In comparing the teachers 
under investigation in regard to educational level, it was determined that there were no concomitant 
differences in project teaching problems in an overall picture and in each aspect. 4. When comparing these 
teachers by reference to differences in major, the researcher ascertained that there were no differences 
found in respect to project teaching in an overall picture and in each aspect. 5. In the case of teachers who 
differed in level at which they taught, there were differences found in project teaching problems in an overall 
picture at the statistically significant level of 0.05. When considered in each aspect, the aspects of planning,
operation, and presentation were different at the statistically significant level of 0.05.  However, there were no 
differences found in other aspects. 

Keywords : project  teaching  

บทนํา
โลกในยุคโลกาภิวัตนมีความเจริญกาวหนาใน

หลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีการศึกษาคนควาอยางตอเนื่องตลอดเวลาทําให
การศึกษาตองพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ
ท่ีเกิดขึ้นทุกวัน เนื่องจากการจัดหลักสูตรและการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังไมสามารถผลักดันให
ประเทศไทยเปนผูนําดานวิทยาศาสตร จึงจําเปนตอง

ปรับปรุงกระบวนการสอนใหคนไทยมีทักษะกระบวนการ
มีความคิดสรางสรรค (กรมวิชาการ, 2545) ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการสอนนี้ผูสอนมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดเพราะจะตองเปนผูจุดประกายความคิด ความ
อยากรูอยากเห็นใหแกผูเรียนไมวาจะสอนวิชาใดก็ตาม
แตถาจะเนนในสาขาวิชาวิทยาศาสตรผูสอนจะตองทํา
หนาที่มากกวานั้น เพราะจะตองทําใหผูเรียนเกิดแรง
บันดาลใจในการใฝรูมากถึงขั้นที่จะลงมือปฏิบัติจึงจะ
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เกิดเปนความรู ซึ่งการลงมือปฏิบัติของผูเรียนจะตองได
เรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ถาผูเรียนไมได
เรียนดวยกระบวนการก็ไมเกิดทักษะในดานตาง ๆ
ความรู ท่ีไดก็จะเปนแตเพียงขอเท็จจริงที่สะสมอยู
เทานั้น

เมื่อพิจารณามาตรฐานที่ 18 ดานกระบวนการ
ท่ีมีในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 จะ
พบวามี ตัวบ งชี้ ท่ี เนนการจัดกิจกรรมการเรียนท่ี
สอดคลองกับการสอนวิทยาศาสตรหลายขอดังนี้  
ตัวบงชี้ท่ี 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ และสนองความ
ตองการของผูเรียน ตัวบงชี้ท่ี 2 มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่กระตุนผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหาและตัดสินใจ  
ตัวบงชี้ท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุน
ใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสราง
องคความรูดวยตนเอง ตัวบงชี้ท่ี 4 มีการนําภูมิปญญา
ทองถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ท่ี 7 สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความ
รับผิดชอบตอกลุมรวมกัน จากตัวบงชี้ดังกลาวทําให
พบวาการสอนของผูสอนควรเนนท่ีการทํางานของ
ผู เรียน และการทํางานในวิชาวิทยาศาสตรผูสอน
สามารถบูรณาการความรูเขากับวิชาตาง ๆ ได เชนวิชา
สังคมศึกษาและคณิตศาสตร ฯลฯ โดยผูสอนตอง
พยายามใหผูเรียนมองวิทยาศาสตรท่ีอยูรอบตัว หรือใน
ชุ มชน ท่ี ใกล เ คี ย ง แล ว เชื่ อม โยง เหตุ ก ารณ กั บ
ส่ิงแวดลอมเขาดวยกันเพ่ือนํามาสรางสรรคเปนงานตาม
ความถนัด ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุวัฒนา
(2548) ท่ีวาผูสอนควรจัดบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน ในการบูรณาการ การ
เรียนรูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดาน
ความสามารถทางสติปญญา อารมณ สังคม ความ
พรอมของรางกาย และจิตใจ สรางโอกาสใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง แหลง
การเรียนรูหลากหลายและเพียงพอท่ีจะใหผูเรียนไดใช
เปนแหลงคนควาหาความรูตามความถนัด ความสนใจ
สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและ

ส่ิงแวดลอมรอบตัวของผูเรียน จากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเปน
วิธีสอนวิธีหนึ่งที่มีการใชอยูในปจจุบันมากถึงรอยละ
85.30 (วนิดา, 2552) แตกลับไมมีการรายงานผลงานที่
ผูเรียนทําขึ้นในระดับมัธยมศึกษาทําใหไมทราบถึง
ปญหาในการเรียนการสอนดังกลาว และไมทราบถึง
ผลงานที่มีการสงเสริมใหทําในระดับโรงเรียนวามี
การเนนย้ําในสิ่งที่ตัวบงชี้ตองการจริงหรือไม โดย
เฉพาะตัวบงชี้ ท่ี 4 ท่ีตองการใหมีการนําภูมิปญญา
ทองถ่ิน เทคโนโลยี และสื่อท่ีเหมาะสมมาประยุกต
ใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวที่วาการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัด
การเรียนการสอนในปจจุบันยังไม ต่ืนตัวเทาที่ควร
(พิมพพรรณ , 2548) ดังนั้นผูสอนควรจะตองปลูก
จิต สํานึก ในการอนุ รั กษความรู ที่ เปน ภูมิปญญา
ทองถ่ินเพ่ือใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจและชวยกัน
อนุรักษความรูดังกลาวใหยั่งยืน นอกจากปญหาขางตน
ผูวิจัยตองการทราบปญหาที่เกิดขึ้นในการสอนแบบ
โครงงาน 4 ดาน คือดานที่เกี่ยวกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการ การนําเสนอผลงาน และการหาแหลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนการทําโครงงานเพื่อเปนสารสนเทศในการ
สอนนัก ศึกษาระดั บ อุ ดม ศึกษาสาขาการสอน
วิทยาศาสตร เพ่ือปรับปรุงการสอนใหสมบูรณย่ิงขึ้นเมื่อ
ตองออกไปฝกสอน ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาปญหาการสอน
แบบโครงงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษา
ระดับปญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา 2. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการสอน
แบบโครงงาน ของครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณการ
สอนแตกตางกัน 3. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการสอนแบบ
โครงงาน ของครูวิทยาศาสตรท่ีมีระดับการศึกษา วิชาเอก
และระดับชั้นการสอนแตกตางกัน 4. เพ่ือศึกษา
ขอเสนอแนะที่เกิดจากการสอนแบบโครงงานของครู
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือวิจัย

ขึ้นเอง แบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ
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(Check list) ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการสอน
แบบโครงงานของครูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพมหานคร
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 
ระดับของ ลิ เคอร ท  ( Likert Scale) คื อ มากที่ สุ ด
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ประกอบดวย
กระบวนการทําโครงงาน 4 ดาน ดังนี้ การวางแผน  
การปฏิบัติการ การนําเสนอผลงาน และการหาแหลงทุน
และ ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดให
ผูตอบแบบสอบถามเขียนขอมูลเพ่ิมเติม เมื่อสราง
เครื่องมือเปนที่เรียบรอยแลวไดนําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบแกไขพิจารณา
ความถูกตอง ความเที่ยงตรง และครอบคลุมเนื้อหาโดย
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไดคาอยูระหวาง    
0.8 - 1 และไดปรับขอความในแบบสอบถามใหมีความ
กระชับรัดกุมตามคําแนะนํากอนนําไปทดลองใช     
(Try- out) กับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 30 คน
ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และหาคาอํานาจจําแนกรายขอ
แบบ Item-total Correlation และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach� Alpha Coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  
0.38 � 0.85 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.98 
จึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากลุมตัวอยาง โดยทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ท้ัง
3 เขต เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยาง ท่ีอยูใน
กรุงเทพมหานคร สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครที่ เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 59 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุม 3 เขต ในกรุงเทพ-
มหานคร ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยาง จํานวนทั้งส้ิน 59 โรงเรียน ซึ่งครอบคลุม
3 เขต ในกรุงเทพมหานคร ไดแบบสอบถามคืนมา 313 
ฉบับ เปนแบบสอบถามที่ครบถวนสมบูรณและสามารถ
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลไดท้ังหมด คิดเปนรอยละ
100 นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ

คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) ถาพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะนําคาคะแนนเฉลี่ย
ทําการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้
1. ปญหาการสอนแบบโครงงานของครู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ครูมีปญหาการ
สอนแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการหาแหลงทุน
เทานั้นท่ีมีปญหาอยูในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีมีประสบการณ การทํางานตางกัน มีปญหาการสอน
แบบโครงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัย- 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการวางแผน และการนําเสนอผลงาน
เทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 สวนดานอื่นไมพบความแตกตาง    

3. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาการสอนแบบ
โครงงานโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน

4. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีมีวิชาเอกตางกัน มีปญหาการสอนแบบโครงงานโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

5. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีสอนในชวงชั้นตางกันมีปญหาการสอนแบบโครงงาน
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการ
วางแผน การปฏิบัติการ และการนําเสนอผลงานเทานั้น
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สวนดานอื่นไมพบความแตกตาง
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สรุปและวจิารณผล
1. ปญหาการสอนแบบโคร ง ง านของค รู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ครูมีปญหาการสอน
แบบโครงงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาครูเห็นความสําคัญของการสอนที่เนน
ใหผูเรียนไดมีโอกาสมีปฏิสัมพันธกับส่ิงที่อยูใกลตัวจึง
ไดพยามยามจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดรับกับ
การทําโครงงานซึ่งสอดคลองกับหลักการสอนตาม
แนวคิดของเปยเจต (ภพ, 2540) ในขอท่ีกลาววาการ
เรี ยนรู จ ะ เกิ ดขึ้ น เมื่ อผู เ รี ยนไดมีปฏิ สัม พันธกั บ
ส่ิงแวดลอมตามความสามารถทางสติปญญา เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาดานการหาแหลงทุนเทานั้นที่มี
ปญหาอยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะการทําโครงงาน
ผูเรียนตองมีวัสดุ อุปกรณและเงินทุนประกอบการ
สรางสรรคผลงานของตนเอง และผูเรียนยังไมมีรายได
จึงมีปญหาในดานแหลงทุนมากที่สุด อีกทั้งครูยังไมรู
แหลงทุนอื่น ๆ ที่สามารถอุดหนุนใหผูเรียนไดขอทุน
หรือขอวัสดุเพ่ือชวยในการทําโครงงานเพราะเงินทุน
เปนเรื่องท่ีตองทําการติดตอประสานงานหลายฝายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูไมสามารถแกปญหา
ไดดวยตนเองคนเดียวแมจะมีหนวยงานที่พรอมจะให
ความชวยเหลือมากมายทั้งหนวยงานภาครัฐบาลและ
เอกชน ถาครูไมสามารถออกมาติดตอก็จะไมสามารถ
ไดรับความชวยเหลือตามที่ผู เรียนตองการได ซึ่ง
ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐบาลที่ใหความชวยเหลือ
เหลานี้หลายแหงซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในหัวขอการพัฒนาศักยภาพครู (กรมวิชาการ, 
2545) ท่ีวาการพัฒนาศักยภาพครู ใหมีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ ปฏิบัติหนาที่โดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู อาศัยความรวมมือของครูแกนนํา ครู
ตนแบบ และสถาบันการศึกษาขั้นสูง ซึ่งครูจะตองทํา
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขอความ
ชวยเหลือในดานการหาแหลงทุนเพ่ือใหปญหาดังกลาว
ลดลง และเมื่อพิจารณารายขอในดานการหาแหลงทุน
พบวาขอท่ีมีปญหามากที่สุดคือขอการติดตอประสาน- 
งานกับหนวยงานภายนอกสถานศึกษาเพื่อจัดงาน   
ออกราน โดยนําผลงานที่ผูเรียนทําขึ้นเปนผลิตภัณฑไป

จําหนายและมอบรายไดแกผูทําโครงงาน ท้ังนี้เพราะครู
ในสถานศึกษามีงานที่ตองรับผิดชอบมากทั้งการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดเพิ่มเติมตาม
ความพรอมและจุดเนน รวมแลวครู ท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองใชเวลาไมนอยกวา 1,680 
ชั่วโมง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จึงไมสามารถ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ไดตามชวงเวลา
ท่ีมีการจัดงานออกรานจึงทําใหพลาดโอกาสในการ
นําเสนอผลงานและจําหนายผลงานเพื่อเปนการลด
ปญหาดานการหาแหลงทุน จึงทําใหปญหาแหลงทุนมี
มากที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีปญหาการสอน
แบบโครงงานโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการทํา
โครงงานไมไดมีปญหาเพียงความเขาใจองคความรู
เทานั้นแตมีปญหาที่หลากหลาย จึงจําเปนตองใช
ประสบการณท่ีส่ังสมของครูเขาชวยในการแกปญหา
และครูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกันยอมมีทักษะ
การแกปญหาเหลานี้ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
ในการเรียนรูตามแนวคิดของเปยเจต (ภพ, 2540) ท่ีวา
การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ตามความสามารถทางสติปญญา การพัฒนาสติปญญา
เกิดขึ้นไดโดยการปรับโครงสรางความคิดใหอยูใน
สภาวะสมดุลโดยพยายามเพิ่มพูนสติปญญา ซึ่งการ
เพ่ิมพูนความรูเหลานี้เกิดจากการที่ครูไดตกผลึกความรู
ของตนเองจากการแนะนํางานในแตละครั้งจึงมีความรู
ความเขาใจในการแกปญหาไดดี และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานการวางแผนและการนําเสนอผลงาน
เทานั้นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 สวนดานอื่นไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาดานการวางแผน และดานการนําเสนอผลงาน
จะตองมีการวิพากษ วิจารณ และเสนอแนะทั้งระหวาง
และหลังการทําโครงงาน (วัจนา, 2546) โดยครูผูสอน
ซึ่งครูที่มีประสบการณมากโอกาสที่ไดดูงานก็มาก ทําให
มีการแนะนําที่ชัดเจนกวาครูท่ีมีประสบการณนอยโดย
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ครูที่มีประสบการณการสอน 11-15 ปมีคาเฉล่ียสูงกวา
ครูท่ีมีประสบการณในชวงอื่นทุกชวงท้ังชวง 1-5 ป  
6-10 ป และ 16 ปขึ้นไป เพราะชวงนี้มีประสบการณใน
การสอนมากกวาประสบการณในชวง 1-5 ป และ 6-10 
ป ความรูจึงมีมากขึ้น และมีความกระตือรือรนในการ
ถายทอดมากเพราะครูท่ีมีประสบการณการสอนในชวง
11-15 ป ยังมีเวลาในการทํางานและสรางผลงานมากจึง
มีความพยายามในการสรางสรรคผลงานมากกวาครูท่ีมี
ประสบการณ 16 ปขึ้นไป ซึ่งอาจเปนชวงเวลาที่ใกล
เกษียณจึงมีความกระตือรือรนในการทํางานลดลง ท้ังนี้
เพราะครูท่ีมีประสบการณ 16 ปขึ้นไปอาจทํางานมา
มากกวา 20 ป หรือ 30 ป เปนตน

3. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาการสอนแบบ
โครงงานโดยภาพรวม และรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาความรูในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร
สามารถศึกษาไดจากตํารา เอกสารตาง ๆ มากมาย อีก
ท้ังครูยังสามารถเขารับการอบรมในสถานศึกษาทั้ง
หนวยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เปดใหบริการใน
ชวงเวลาตาง ๆ กัน ปละหลาย ๆ ครั้ง เชน ชวงปด
ภาคเรียน ระหวางวันหยุดราชการ เปนตน ซึ่งการเขา
รับการอบรมนี้ชวยปรับใหครูมีความรูเทาเทียมกันได
แมไมไดเรียนในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวง
ศึกษาธิการ , 2551) ในหัวขอท่ีวา ทําไมตองเรียน
วิทยาศาสตร ท่ีกลาววาทุกคนจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น สามารถ
นําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม
นอกจากนี้ยังเปนไปตามหลักการสอนและการเรียนรู
ของบรูเนอร (ภพ, 2540) ท่ีวาการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณการเรียนตองสรางส่ิงแวดลอมใหมที่     
ทาทายความคิด และการกระทํา โดยจัดใหมีกิจกรรม
ผูเรียนตองใชกระบวนการในการคิดเพ่ือแกปญหา และ
งานวิจัยของ Roth and Roychoudhury (1993) ท่ี
พบวาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมจะชวย

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน
ได นั่นคือถึงแมครูจะมีระดับการศึกษาแตกตางกัน แต
ทุกคนก็ตองมาเริ่มกับปญหาใหม ท่ีนักเรียนสนใจ
เหมือนกัน ครูจึ งตองปรับใหการเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนใหมอยูเรื่อยๆ จึง
ทําใหไมพบความแตกตางจากระดับการศึกษาของครูใน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร

4. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ที่มีวิชาเอกตางกัน มีปญหาการสอนแบบโครงงานโดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาการทําโครงงานของผูเรียนในระดับมัธยมจะทํา
ตามความสนใจที่หลากหลายไมไดเจาะลึกสาขาใดสาขา
หนึ่งดังนั้น ครูที่มีวิชาเอกตางกันจึงมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําไดไมแตกตางกัน โดยใหคําชี้แนะตาม
ขอมูลท่ีผูเรียนคนความา และชี้แนะโดยใชหลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบ ตามแนวทาง
การสอนของแกนเย (ภพ, 2540) ท่ีวาการสอนผูสอน
ควรชี้แนะการเรียนรู จัดใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม  
เพ่ือเปนการเชื่อมโยงกับส่ิงตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวของ มิ่งขวัญ (2546) ท่ีสรุปไดวาการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนการเรียนรูส่ิงรอบตัวเรื่องใดเรื่องหน่ึงและ
เชื่อมโยงกับส่ิงตางๆ ทําใหผูเรียนเกิดความรูที่ลึกซึ้ง
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และสอดคลองกับขอ
คนพบของ Harty and Al-Faleh (1983) ที่พบวาการ
เรียนของนักเรียนที่สอนแบบแบงกลุมทดลองจะมี
ผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมที่สอนแบบสาธิตประกอบ นั่นคือ
ครูไมวาจะจบสาขาวิชาเอกใดก็ตาม ถามีการจัดการ
เรียนรูใหมีการทดลอง ใหผูเรียนไดแสดงพฤติกรรม
โดยผูสอนชี้แนะแนวทางที่ถูกตองจะชวยใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นได ตามหลักการการสอน
ของบรูเนอร  (ภพ ,  2540) ในขอท่ีวา การเรียนรู
กระบวนการมีความสําคัญและจําเปนมากกวาการ
เรียนรูเนื้อหาดานความรูเพราะบรูเนอรถือวาความรูเปน
กระบวนการไมใชผลผลิต ดังนั้นการทดลองก็ดี การทํา
โครงงานก็ดีลวนแลวแตสงเสริมใหผู เรียนเรียนรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับองคความรู
กอใหเกิดความคงทนในการเรียนรู เมื่อไดรับการ
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ทดสอบจึงสามารถทําไดดีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง
สูงขึ้น

5. ผลการเปรียบเทียบครูระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร
ท่ีสอนในระดับชั้นตางกันมีปญหาการสอนแบบโครงงาน
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูเรียนที่เรียนในชวง
ชั้นตางกันมีความรูความสามารถในการรับรูไมเทากัน
ครูตองจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย และสอดคลอง
กับคุณภาพผูเรียนที่อยูในชวงชั้นตางกัน โดยจัดใหตรง
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองการ
ดังนี้คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ี
สอดคลองกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551)  มีดังนี้

- ตั้งคําถามที่มีการกําหนดและควบคุมตัวแปร
คิดคาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและลงมือ
สํารวจตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินความสอดคลอง
ของขอมูลและสรางองคความรู

- ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ

สวนคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ท่ีสอดคลองกับการทําโครงงานวิทยาศาสตร (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) มีสวนที่ละเอียดและลึกซึ้งกวาดังนี้

- ระบุปญหา ต้ังคําถามที่จะสํารวจตรวจสอบ
โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ
สืบคนขอมูลจากหลากหลายแหลง ตั้งสมมติฐานที่เปน
ไปไดหลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐาน
ท่ีเปนไปได

- วางแผนการสํารวจตรวจสอบเพื่อแกปญหา
หรือตอบคําถาม วิเคราะห เชื่อมโยง ความสัมพันธของ
ตัวแปรตางๆ โดยใชสมการทางคณิตศาสตรหรือสราง
แบบจําลองจากผลหรือความรูท่ีไดรับจากการสํารวจ
ตรวจสอบ

- ส่ือสารความคิด ความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดงหรือใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม ทําโครงงานหรือสรางชิ้นงานตามความสนใจ  

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการวางแผน
การปฏิ บัติการ และการนําเสนอผลงานเทานั้นที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน
ดานอื่นไมพบความแตกตาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
ผูเรียนที่อยูระดับชั้นตางกันครูเนนความรู และความ
สามารถในการทําโครงงานลึกซึ้งไมเทากันตามหลัก
การสอนของเปยเจต  (ภพ, 2540) ในขอที่วาการเรียนรู
จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตาม
ความสามารถทางสติปญญา และการพัฒนาสติปญญา
เกิดขึ้นไดโดยการปรับโครงสรางความคิดใหอยูใน
สภาวะสมดุลโดยพยายามเพิ่มพูนสติปญญา นั่นคือ
ผูสอนไมควรเรงรัดหรือจัดประสบการณการเรียนรูของ
ผูเรียนตางระดับชั้นใหเทาเทียมกัน จะทําใหการเรียนรู
ของผูเรียนพัฒนาไดไมเต็มที่เทาที่ควรจะเปนในชวงวัย
ของตนเอง ดังคุณภาพผูเรียนขางตนทําใหครูท่ีสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีปญหาการสอนแบบ
โครงงานสูงกวาครูท่ีสอนทั้งสองระดับชั้น เพราะครู     
ท่ีสอนระดับชั้นเดียวใชเกณฑในการพิจารณาเพียง
เกณฑเดียวคือเกณฑการเรียนรูที่อยูในระดับมัธยม- 
ศึกษาปท่ี 6 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทานั้น
ซึ่งเกณฑนี้มีรายละเอียดมากครูตองพยายามทําใหเกิด
การเรียนรูตามเกณฑดังกลาวหลายดานจึงมีปญหามาก
ส วนครู ท่ี สอนทั้ ง ระดับมั ธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายจะมีเวลาในการทุมเทใหผูเรียนนอยลง เพราะ
งานมากขึ้นจึงทําใหรายละเอียดในการพิจารณาลดลง
ปญหาจึงนอยลง และงานวิจัยของ Macbeth (1974) ที่
ศึกษาทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตรของเด็กอนุบาล
และเด็กเกรด 3 พบวาการสอนโดยใหเด็กอนุบาลไดทํา
การทดลองดวยตนเอง สามารถชวยพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในเด็กอนุบาล ไดดีกวา
เด็กที่มีอายุมากกวา เพราะครูใชเกณฑในการพิจารณา
ท่ีแตกตางกัน ทําใหพบความสามารถของผูเรียนตางวัย
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แตกตางกันไปดวย ตามศักยภาพที่ผูเรียนควรมีในชวง
วัยนั้นๆ ซึ่งการทําการทดลองจะเหมาะสมกับเด็กเล็ก
ระดับอนุบาลเพราะเด็กวัยนี้ยังไมสามารถคิดและจัดทํา
โครงงานที่ใหญโตได การใหทําการทดลองผูเรียนจะ
ไดรับการฝกฝนดานการวางแผนเชนการคิดทําใหเสร็จ
ทันเวลา การปฏิบัติการเชนการลงมือดําเนิน การ
ทดลองตามขั้นตอนอยางถูกตอง และการนําเสนออยาง
งาย ๆ โดยการนําผลที่เกิดขึ้นมาชี้แจงใหบุคคลอื่นรับรู
การที่เด็กไดฝกฝนเรียนรูดวยการกระทําเชนนี้ทําใหมี
ความคงทนในความรู และถายโยงการเรียนรูไดดี ดัง
หลักการสอนของบรูเนอร (ภพ, 2540) ในขอท่ีวา  

- วิธีสอนที่จะใหผูเรียนมีความรูคงทนและถาย
โยงการเรียนรูได คือวิธีสอนแบบคนพบดวยตนเอง

- การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนตอง
สรางส่ิงแวดลอมใหมท่ีทาทายความคิดและการกระทํา
โดยจัดใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนตองใชกระบวนการคิดเพ่ือ
แกปญหา

- การเรียนรูกระบวนการมีความสําคัญและ
จําเปนมากกวาการเรียนรูเนื้อหาดานความรูเพราะ    
บรูเนอรถือวาความรูเปนกระบวนการ ไมใชผลผลิต

กรณีท่ีผูเรียนอยูในระดับชั้นสูงขึ้นจะเห็นวามี
รายละเอียดของการวางแผนมากขึ้น เชนการวางแผน
ในการหาวัสดุอุปกรณ วิธีทดลอง ฯลฯ สวนการปฏิบัติ
การจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการลงมือปฏิบัติที่ยาก
และซับซอนขึ้น และการนําเสนอจะมีวิธีการนําเสนอ
ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีนาสนใจมากขึ้นตามวัยท่ี
สูงขึ้นของผูเรียน โดยผูสอนจะเปนผูแนะนําใหผูเรียน
แสดงออกไดตามระดับความรูความสามารถจึงพบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทั้ง 3 ดาน

จากความรูท่ีไดจากการวิจัยทําใหผูสอน และผูท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาควรพิจารณาทบทวนและให
ความสําคัญกับโครงงานวิทยาศาสตรใหมากขึ้น เพ่ือให
ผูเรียนและผูสอนทุมเทงานดานนี้อยางจริงจังอันจะ
นําไปสูการพัฒนาการสรางผูผลิตออกสูสังคมไทยใน
อนาคตอยางยั่งยืน
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