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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนกอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 3) ศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการดำเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จำนวน 24 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 
2) แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 4) แบบ
สังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และ 5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย คูมือ 

การใชชุดกิจกรรม และชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดท่ี 1 รถหลอดดาย 
ชุดท่ี 2 กังหันลม ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 
รมชูชีพ  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย  ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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2. นักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง มีคะแนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในภาพรวมอยู

ในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรม ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และ

ทกัษะการคำนวณอยูในระดบัด ีทกัษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมลู ทกัษะการลงความเห็น

จากขอมูล และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช 

4. ของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย ไมโผละ กังหัน

กระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลน

พ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop a learning package of indigenous 

toys, 2) to compare pupils’ basic science process skill learning outcome before learning 

process with that after learning process, 3) to study basic science process skill behaviors 

of the pupils, 4) to study the pupils’ opinions concerning the learning package of indigenous 

toys. The sample was a group of 24 third grade pupils of Wat Srisumran Municipality 

School 5, Songpeenong district, Suphanburi province in the 1st semester of academic 
year 2011, selected by a purposive sampling method. The research instruments were 1) a 

learning package of indigenous toys, 2) science instructional plans, 3) basic science 

process skill test, 4) basic science process skill observation form, and 5) student’s opinions 
questionnaire. The data were analyzed with mean, standard deviation, and t-test analysis. 

The results of this research revealed that: 

1. The learning package of indigenous toys comprised of a learning package 

manual and 7 learning activities: 1) Rotlotdai (thread roll toy car), 2) Kunghunlom 

(pin wheel) 3) Kunghunkrabauk (cylinder windmill), 4) Maiploh (air pressure bamboo toy 
gun), 5) Juggajun (cicada), 6) Baipudmalaengpore (dragonfly propeller), and 7) Romchucheep 

(parachute). 
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2. The students’ basic science process skill scores after learning activities were 

higher than those before learning activities. 

3. The overall learning outcome of the students’ basic science process skill behaviors 

was at high level. Especially space and space skills, space and time skills, forecasting 

skills, discriminating skills, observating skills, and calculating skills were at high level and 

manipulating and communicating skills, decision making skills, and measuring skills were 

at fair level. 

4. Most of the pupils liked Romchucheep, Juggajun, Rotlotdai, Maiploh, 

Kunghunkrabauk, and Baipudmalaengpore respectively. Most of them agreed to the 

learning package of indigenous toys at high level. 

 

Keywords:  basic science process skill 

 

บทนำ 
การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ

สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตใหดีมีความสะดวกสบายข้ึน ถาพิจารณาส่ิงท่ีอยูรอบตัวเราจะพบวา ลวนแตพัฒนา 

ขึ้นมาจากความรูทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของบุคคล 

ทุกเพศทุกวัยและนับวันจะมีความสำคัญมากย่ิงขึ้น จึงจำเปนอยางย่ิงที่ประชากรในประเทศจะตอง 

มีพ้ืนฐานความรูความเขาใจ เพ่ือใหตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช

อยางมีเหตุผลและใชวิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสม ทันตอสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลงและ
พัฒนาอยูตลอดเวลา กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหคนพัฒนาวิธีคดิท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล 

คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการ

แกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based 
society) การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจุดเร่ิมตนต้ังแตการจัดการศึกษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ดวยการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือเปดโอกาส
ใหมีการแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐาน

และทันตอความกาวหนาของโลกรวมท้ังนำภูมิปญญาทองถ่ินมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

ตามวิถีชีวิตของสังคมไทย เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (สถาบันสงเสริม 

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1) 
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จากผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ (national test) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาป 3 พบวาปการศึกษา 2551 คะแนนเฉล่ียรอยละ 47.90 ปการศึกษา 2552 คะแนน

เฉลี่ยรอยละ 38.96 (2552:<http:/…>) และปการศึกษา 2553 คะแนนเฉล่ียรอยละ 49.22 (2554:<

http:/…>) ซึ่งการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรนั้นมีการประเมิน 2 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจและ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยมีโครงสรางของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร รอยละ 57 และวัดความรูความเขาใจรอยละ 43 และผลคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร

ปการศึกษา 2553 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 62.38 ภาพรวมผลการประเมินยังไมเปน 

ที่นาพอใจเพราะถือวาคะแนนยังต่ำ และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

สองพี่นองตั้งไว คือ รอยละ 70 

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาความ

สามารถดานทักษะตางๆ เปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับคาริน และ ซัน (Carin and Sund,1975: 76) 

ที่ไดกลาวไววา การสอนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมาย 3 ดาน คือ ดานความรูทางวิทยาศาสตร ดาน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และดานเจตคติทางวิทยาศาสตร กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี

ควรเปนกิจกรรมที่สามารถทำใหนักเรียนประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค และเปนรูปแบบการ

สอนวิธีใดนั้นข้ึนอยูกับความสามารถ ความเหมาะสมท้ังของผูเรียนและผูสอน ทั้งน้ีจะตองใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูตามแนวคิดหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตร เกิดความรักความสนใจในวิทยาศาสตร

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สิ่งสำคัญท่ีสุดที่ครูควรตระหนัก คือบรรยากาศในการเรียน

การสอนควรใหผูเรียนสนุกสนานไมเครียดและมีความพอใจที่จะเรียนจึงจะทำใหการเรียนการสอน

ประสบผลสำเร็จ (สุภาภรณ มั่นเกตุวิทย, 2544: 2) การสอนวิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษา 

ไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียวแตควรเนนการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

ใหกับเด็กๆ ดังน้ันการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุก เพ่ือใหนักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู ดังท่ีชาตรี เกิดสำราญ 

(2540 อางถึงในจำริต กำจาย, 2544: 18) อภิชัย เทอดเทียนวงษ และ สุภาภรณ เทอดเทียนวงษ 
(2544 อางถึงในบุปผา นรภาร, 2548: 3) ไดกลาวสอดคลองกันถึงความสัมพันธของเด็กและการเลน

วา การเลนเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนตองไมแยกการเลนออก

จากการเรียนตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน แลวเด็กก็จะต่ืนตัวอยูเสมอ 
การเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณประกอบการเลนหรือของเลน 

ทีเ่หมาะสม ซึง่สอดคลองกับปรชีา อมาตยกุล (2528: 34) ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) กลาวไววา 
“ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะ

กระบวนการข้ันพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัส” และงานวิจัยของวีระพงษ แสงชูโต 
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(2544: บทคัดยอ) จามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 70) และอรวรรณ เตชะโสด (2552: 57) พบวา ของเลน

พ้ืนบานสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนได 

จากความสำคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน มาดำเนินการวิจัยในระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เน่ืองจากเน้ือหาสาระ

เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่เปนเน้ือหาท่ีนาสนใจเพราะในชีวิตประจำวันของเราตองเก่ียวของกับ 

แรงและการเคล่ือนท่ีอยูเสมอ กอปรกับเน้ือหาดังกลาวสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลายและเหมาะสม

กับรูปแบบของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน   

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

3. เพ่ือศึกษาระดับของพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของ

นักเรียน 

4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ชดุกิจกรรมของเลนมปีระสทิธิภาพ สามารถใชสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนใชชุดกิจกรรม 
3. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับดี 

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็น ความรูสึกชอบตอชุดกิจกรรมของเลน
พ้ืนบานในระดับมาก 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 จำนวน 4 โรง 150 คน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 

อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 โดยการสุม 

หองเรียน 1 หอง จำนวนนักเรียน 24 คน  

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตัวแปรตาม ไดแก 

  1)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

      -  ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

     -  พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

 2) ความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

 1.  ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 2.  แผนจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร    

  3.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

  4.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

   5.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน 

ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพือ่สงเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปท่ี 3  

การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน มีขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนท่ี 3  การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม 
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของซ่ึงประกอบดวย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 มาตรฐานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอนกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู (inquiry process) รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับของเลนพ้ืนบาน 

และการพัฒนาชุดกิจกรรม สำรวจรายช่ือของเลนพ้ืนบานท่ีเด็ก ๆ หรือประชาชนในทองถ่ินอำเภอ

สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี นิยมเลนกันหรือมีปรากฏอยูในทองถิ่น โดยวิธีการสัมภาษณ ในการ

วิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกของเลนพ้ืนบานจำนวน 7 ชิ้น คือ รถหลอดดาย กังหันลม กังหันกระบอก ไม

โผละ จักจั่น ใบพัดแมลงปอ และรมชูชีพ ซึ่งเปนของเลนท่ีเคล่ือนท่ีโดยใชแรงจากธรรมชาติหรือแรง

จากมนุษย เปนของเลนที่เก่ียวของกับหลักการทางวิทยาศาสตร โดยใชความรูหรือแนวคิดจากผูรูใน

ทองถ่ินในการประดิษฐ และวิเคราะหความสัมพันธของของเลนพ้ืนบานกับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

1. สรางชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยในชุดกิจกรรมมีองคประกอบดังน้ี  

 สวนท่ี 1 คูมือการใชชุดกิจกรรม ประกอบดวย คำนำ วัตถุประสงค คำชี้แจงในการใชชุด

กิจกรรม บทบาทของครู แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร   

 สวนท่ี 2 ชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกอบดวยคำชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม 

จุดประสงค ชุดปฏิบัติการของเลน และความรูเพ่ิมเติม ประกอบดวย 7 ชุดกิจกรรม คือ  

  กิจกรรมชุดท่ี 1 รถหลอดดาย  กิจกรรมชุดท่ี 2 กังหันลม 

  กิจกรรมชุดท่ี 3 กังหันกระบอก  กิจกรรมชุดท่ี 4 ไมโผละ  
  กิจกรรมชุดท่ี 5 จักจั่น              กิจกรรมชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ 

  กิจกรรมชุดท่ี 7 รมชูชีพ 

2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 
โดยผูทรงคุณวุฒ ิ 3 ทาน ตรวจสอบชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เทากับ 1.00 และมีขอเสนอแนะคือปรบัภาษาใหถูกตองและควรมีภาพประกอบเน้ือหา 

3.  นำชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ดังน้ี 

  3.1  แบบรายบุคคล จำนวน 3 คน เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดใหมอัมพวัน ท่ีมีระดับผลการเรียนระดับเกง ปานกลางและออนอยางละ 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสม

ของกิจกรรม เวลา ภาษาท่ีใช และความชัดเจนของคำส่ัง พบวา ควรปรับภาษาและคำส่ังใหชัดเจน 
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 3.2  แบบกลุมยอย จำนวน 9 คน เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3    

วัดใหมอัมพวัน กลุมละ 3 คน คือ เกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน เพ่ือดูความเหมาะสม 

ของเน้ือหาและความยากงายของภาษาความเหมาะสมของเวลาท่ีกำหนดไวในแตละชุดกิจกรรม 

พบวาควรปรับปรุงขั้นตอนของกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา 

 3.3  ทดลองเปนครั้งท่ี 3 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธ์ิอน

จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรูความสามารถและสภาพแวดลอมใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20 พฤษภาคม ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เพ่ือดูความเหมาะสมของ

กิจกรรม ระยะเวลาท่ีใช และหาขอบกพรองของชุดกิจกรรมแลวนำมาปรับปรุงใหสมบูรณกอนนำไป

ใชจริง 

แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1.  สรางแผนการจัดการเรียนรูรายหนวยจำนวน 1 แผน โดยใชเวลาในการสอนท้ังหมด 

17 ชั่วโมง ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นปลุกเราความสนใจ ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและ 

ลงขอสรุป ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท้ัง 7 ชุด  

มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนข้ันท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหาคำตอบ 

2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

โดยผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับที่ตรวจชุดกิจกรรม ตรวจสอบใหขอเสนอแนะ แผนการจัดการเรียนรู 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 และไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาใหเหมาะสมและ 

ใชคำถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนรวมกันหาคำตอบ 

3. นำแผนการจดัการเรยีนรูไปทดลองใชกับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 

วัดโพธ์ิอน จำนวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนกลุมเดียวกับที่ทดลองใชชุดกิจกรรมครั้งท่ี 3 เพ่ือหาขอบกพรอง
แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปใชจริง 

แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจและความสามารถทางสติปญญาของนักเรียน 

2. สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ (multiple 

choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 64 ขอ 
3. นำแบบแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ปรากฏวาไดขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00 และมีขอเสนอแนะ คือ 

การปรับภาษาของคำถาม และการเนนขอความสำคัญ 
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4. นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ที่ไดปรับปรุงแกไขไป

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 20 คน นำผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา 

ความยากงาย (p) คาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา

ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปจำนวน 40 ขอ 

5. หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR–20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder 

Richardson) พบวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.70 

แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

1.  ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2. สรางแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานโดยใชเกณฑ 

การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานแบบมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) ซึ่งแปลความหมายของคาเฉล่ียท่ีไดจาก

คะแนนความสามารถดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ตามเกณฑ (กรมวิชาการ, 

2542: 19)  ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 2.33–3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร      

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ ดี 

   คาเฉล่ีย 1.67–2.32 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ พอใช 

   คาเฉล่ีย 1.00–1.66 หมายถึง มีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

ขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ ควรปรับปรุง 

3. นำแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน โดยใชเกณฑ 

Rubric เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไข แลวนำเสนอตอ 

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทำการตรวจสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 
4. หาความเช่ือม่ันของแบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย โดยหาความเท่ียงระหวางผูประเมิน 2 คน วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product–Moment Coefficient) แบบสังเกตพฤติกรรม 
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธของเพียรสัน เทากับ 0.92 นำเคร่ืองมือไปใชในการเก็บขอมูลตอไป 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม
ของเลนพ้ืนบาน 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัย 

ไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานจำนวน 1 ฉบับ 

แบงเปน 2 ตอน ไดแก 
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    ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักเรียน ไดแก เพศ และของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียน

ชอบ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ชนิด 3 ชวงน้ำหนัก จำนวน 10 ขอ 

2. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีสรางข้ึน 

เสนออาจารยที่ปรึกษาและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  

ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ไดขอเสนอแนะคือ ปรับภาษาในขอคำถามใหมี 

ความเหมาะสมกับวัย 

3. นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีผานการ

ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมท่ีทดลองใชชุดกิจกรรมคร้ังท่ี 3 

จำนวน 16 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.76 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

นำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

เทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 ระยะเวลา 17 ช่ัวโมง ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยใหนักเรียน 

ทำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน และทำการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานโดยใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวย 

5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นปลุกเราความสนใจเปนการนำเขาสูบทเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นสำรวจและแสวงหา

คำตอบ โดยนำชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท้ัง 7 ชุด มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 

ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการสำรวจตรวจสอบแลว จึงนำขอมูลท่ีได
มาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนำเสนอผลท่ีไดในรูปตาง ๆ  ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู โดยใหนักเรียน

แตละกลุมออกแบบและประดิษฐของเลนอยางงาย ๆ โดยใชความรูเก่ียวกับแรงท่ีกระทำตอวัตถุ 

และแรงโนมถวงของโลก โดยใชวัสดุในทองถ่ินหรือวัสดุเหลือใชในบาน ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมิน ประเมิน
การเรียนรู พฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และผลการประดิษฐ

ของเลน ในระหวางการใชชุดกิจกรรมผูวิจัยบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขัน้พ้ืนฐานของนกัเรียนตามแบบสงัเกตพฤติกรรม หลังจากดำเนินการทดลองสิน้สุดลง 
ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน และใหนักเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบาน 
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ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินและปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรม 

1. วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน แบบสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

พ้ืนฐาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

2. ผูวิจัยนำผลในข้ันการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5  

วัดศรีสำราญ พบวาควรปรับข้ันตอนกิจกรรม เพ่ิมรูปภาพในข้ันตอนการประดิษฐของเลน และปรับ

ภาษาใหชัดเจน นำขอคนพบมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานและแผนการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วธิีการวิเคราะหขอมูล   

1.  สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู คอื คาเฉล่ีย (     ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

หลังเรียนกับกอนเรียน โดยใชการทดสอบที แบบไมอิสระ (t-test for dependent) 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจำแนกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพื้นบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนำขอมูลมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง โดยมีขั้นตอน 4 สวน ดังน้ี 1) การศึกษา 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบวา ของเลนพ้ืนบานแตละชนิดสามารถนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานไดไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลักษณะการจัดกิจกรรม 2) การพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพื้นบาน พบวา ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานประกอบดวย คูมือการใช 

ชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรมสำหรับนักเรียนจำนวน 7 ชุด คือ ชุดท่ี 1 รถหลอดดาย ชุดท่ี 2 กังหันลม 

ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4  ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 รมชูชีพ หาคา

ความเท่ียงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิและชุดกิจกรรมมีการนำไปหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (individual 

tryout) แบบกลุมยอย (small group tryout) และทดลองคร้ังที่ 3 กับนักเรียน 1 หองเรียน ปรับปรุง

X 
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แกไขเมื่อพบขอบกพรอง ชุดกิจกรรมผานการตรวจสอบและทดลองใชหลายคร้ังเมื่อพบขอบกพรอง

จะทำการแกไขปรับปรุง 3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยดำเนินการสอน

ดวยตนเองและสังเกตพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 

ในขณะใชชุดกิจกรรม พบวา นักเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองตามข้ันตอน  

4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน หลังการทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน  

ไดทำการปรับปรุงขั้นตอนกิจกรรม เพ่ิมรูปภาพข้ันตอนการประดิษฐของเลน และปรับภาษาใหชัดเจน 

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีไดจึงสมบูรณเหมาะสมกับการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นพ้ืนฐาน 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน กอนและ

หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน 

กอนและหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 

 การทดสอบ n คะแนนเต็ม   S.D. t Sig 

 กอนใชชุดกิจกรรม 24 40 14.88 3.99 14.03 0.00 

 หลังใชชุดกิจกรรม 24 40 25.17 4.32  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน

ของนักเรียนหลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 

ของนักเรียน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระหวางการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
  

X 
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           n = 24 
    

  12 50.00 
  12 50.00 

 
 

 
 

3 
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12.50 
0 

  1 4.20 
  2 8.30 
  6 25.00 
  1 4.20 
  11 45.80 

จากตารางที่ 2 พบวานักเรียนมีระดับพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมอยูในระดับดี (   =2.36, S.D.=0.37) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

นักเรียน มีพฤติกรรมดานทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและมิติกับเวลา ทักษะการ

พยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณ อยูในระดับดี ทักษะการจัด

กระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการวัดอยูในระดับ

พอใช 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

จำนวน 24 คน หลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ 

จำนวน 24 คน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่  3 แสดงจำนวนและรอยละของเพศและของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนชอบ 

X 

จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามเพศชายและหญิงมีจำนวนเทากัน ของเลน

พ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบ คือ รมชูชีพ รอยละ 45.80 รองลงมา จักจั่น รอยละ 25.00 รถหลอด

ดาย รอยละ 12.50 ไมโผละ รอยละ 8.30 กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ รอยละ 4.20 ตามลำดับ 
สวนกังหันลมไมมีนักเรียนเลือกตอบ 
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n = 24 

  x  S.D.   

1  
 

2.95 .20  

2  
 

2.75 .44  

3  
 

2.75 .44  

4  
 

2.79 .50  

5  
 

2.66 .48  

6  
 

2.83 .81  

7  
 

2.83 .38  

8  
 

2.66 .56  

9  
 

2.79 .41  

10 
 

2.83 .38  

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานหลังใช  

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4  แสดงคาแฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุด

กิจกรรมของเลนพ้ืนบาน         

 

จากตารางท่ี 4 พบวาผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบานในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนอยูในระดับมาก (   =2.78, S.D.=0.16) และเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ

เห็นดวยมากเชนกัน 

 

X 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสงเสริม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีขั้นตอนการสราง

ดังนี้ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพื้นบาน  

3) การทดลองใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 4) การปรับปรุงแกไขชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรมมีองคประกอบ 2 สวน คือ คูมือการใชชุดกิจกรรมและชุดกิจกรรม

สำหรับนักเรียน จำนวน 7 ชุด ประกอบดวย ชุดที่ 1 รถหลอดดาย ชุดที่ 2 กังหันลม ชุดที่ 3 กังหัน

กระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ ชุดท่ี 7 รมชูชีพ และชุดกิจกรรม 

ดังกลาวไดผานข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมท้ังในขณะสรางชุดกิจกรรม

และหลังจากการสรางชุดกิจกรรมจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวิจัย 

นำขอเสนอแนะท่ีไดนำมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น จนทำใหชุดกิจกรรมของเลน

พ้ืนบานเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของเลนพ้ืนบานแตละชนิดท่ีเลือกใชในชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานน้ัน เปน

ของเลนท่ีมีวิธีการเลนท่ีสอดคลองและสัมพันธกับหลักการทางวิทยาศาสตร จึงสามารถนำไปใชเปน

สื่อในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 67) 

ที่กลาวไววา ของเลนมีผลตอการกระตุนการเรียนรู การคิด และการส่ือความหมายไดเปนอยางดี 

ของเลนที่ดีมีคุณคาตอกระบวนการสรางระบบความคิด ความรู ความเขาใจ และชาตรี เกิดธรรม 

(2542: 69) กลาววา การใชของเลนที่ใชหลักการวิทยาศาสตรบางอยางจะสามารถสรางหรือพัฒนา

คุณลักษณะท่ีตองการได  

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน พบวา นักเรียนท่ีใช

ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังการใช 

ชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักเรียนมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเฉล่ียหลังการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเทากับ 25.17 ซึ่งสูง

กวาคะแนนเฉล่ียกอนการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีมีคาเทากับ 14.88 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก

การใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน มีของเลนพ้ืนบานชวยเราความสนใจของนักเรียนและเกิดการ
เชื่อมโยงกับการเรียนรูของนักเรียนทำใหนักเรียนไดรับความรู มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ

ทำใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลไปในทางพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับประสาท เนืองเฉลิม (2546: 

70-72) ที่กลาววาของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ัน 
อาจกลาวไดวาของเลนพ้ืนบานน้ันสามารถนำมาใชพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สำหรับเด็กไดและสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ  เตชะโสด (2552: 57) พบวาทักษะกระบวนการ 
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ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชของเลนพ้ืนบานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

และสอดคลองกับจามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 70) พบวานักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

ที่ประดิษฐจากพืชมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรกอนการใชชดุกิจกรรม นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจยัของจำริต  กำจาย (2544: 

50) ที่พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร โดยใชของเลนจากภูมิปญญา

ทองถ่ินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

การประเมินพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมพบวา 

นักเรียนมีพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับดี และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวานักเรียนมีพฤติกรรมทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติกับมิติและ 

มิติกับเวลา ทักษะการพยากรณ ทักษะการจำแนก ทักษะการสังเกต และทักษะการคำนวณอยูใน

ระดับดี ตามลำดับ ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล

และทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ผูวิจัยไดสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียนแตละกลุม พบวา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมเปนการสงเสริมใหนักเรียนคิดวิเคราะหและลงมือ

ปฏิบัติงานดวยตนเอง แตละกลุมมีการแบงงานกันทำ มีความรับผิดชอบและมีความรวมมือกัน 

ในการปฏิบัติงาน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมและมีความช่ืนชมผลงานของผูอื่น 

มีความสนใจรวมมือกันปฏบัติงานกลุมอยางกระตือรือรน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมปพุทธศักราช 2545 มาตรา 24 ที่ใหจัดการเรียนรู 

ใหผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏบัติจริง คิดเปน ทำเปน ฝกกระบวนการคิด

วิเคราะหฝกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุระศักด์ิ  เมาเทือก (2542: 75) พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร 

มีพฤติกรรมดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู และบุศรา  

จิตวรรณา (2551: 153) พบวานักเรียนชวงช้ันท่ี 4 ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรที่ใช 
ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตรสรางสรรคมพีฤติกรรมแสดงออกถึงความมุงมัน่ในการทำงานอยูในระดับมาก  

การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมของเลน
พ้ืนบาน ตอนที่ 1 พบวาของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จำนวน 11 คน จักจั่น 

จำนวน 6 คน รถหลอดดาย จำนวน 3 คน ไมโผละ จำนวน 2 คน กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ 

จำนวนเทากัน คือ 1 คน สวนกังหันลมไมมีนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางคนใดเลือก จากผลการวิจัยจะ

พบขอสงัเกตวาของเลนพ้ืนบานบางชนิดมนีกัเรียนชอบมากแตบางชนดินักเรียนชอบนอยหรอืไมชอบเลย 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะของเลนพ้ืนบานแตละชนิดมีรูปรางและรูปแบบวิธีการเลนท่ีแตกตางกัน ของเลน
พ้ืนบานท่ีมีกลไกหรือของเลนท่ีเด็กสงสัยทำใหเด็กหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกตและของเลนท่ีมีวิธี

การเลนท่ีตื่นเตนเราใจจะมีนักเรียนชอบมากกวาของเลนพ้ืนบานท่ีมีวิธีการเลนและการเคล่ือนไหว
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แบบธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี ดำ-ขาว ของบุญเก้ือ  ควรหาเวช (2542: 221) ที่กลาววา บุคคล

มักใหความสนใจสิ่งท่ีอยูในสภาวะดำมากกวาขาว สนใจสิ่งท่ีซอนเรนมากกวาสิ่งท่ีเปดเผย สนใจสิ่งท่ี

เคล่ือนไหวมากกวาสภาพน่ิง สนใจสิ่งท่ีกอใหเกิดความรูสึกเสียวหรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

อารมณมากกวาสิ่งท่ีอยูในสภาพปกติ นอกจากน้ี จอม ชุมชวย (ม.ป.ป.: 2) ไดกลาววา ของเลน

สามารถสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ สติปญญาและสังคม เด็กแตละวัยจะชอบของเลนแตกตาง

กันเด็กเล็กอายุระหวาง 1-5 ป จะชอบสัมผัสของเลนท่ีรูปรางหลากหลาย มีสีสันและของเลนท่ีมีเสียง 

สวนเด็กอายุมากข้ึนของเลนตองปรับใหมีฟงกชันในการเลนมากข้ึน เปนของเลนท่ีทาทายความ

สามารถในการแกปญหาและรูจักหาเหตุผลโดยอาศัยการสังเกต 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม ในภาพรวม

นักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับการนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใน

ระดับมาก (   =2.78, S.D.=0.16) และเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากเชนกัน แสดงใหเห็นวา 

นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวานักเรียนชอบใหนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการเรียน

วิทยาศาสตร ของเลนพ้ืนบานทำใหการเรียนวิทยาศาสตรนาสนใจชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได 

ทำใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตรทำใหนักเรียนไดทำงานรวมกับเพื่อน ๆ ได
พูดคุยแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนและครู นักเรียนสนุกและมีความสุขท่ีไดประดิษฐของเลนดวย

ตนเอง สนุกท่ีไดเลนของเลนพ้ืนบานกับเพ่ือนในหองเรียน นักเรียนไดรับความรูจากการเลนของเลน

พ้ืนบานและของเลนพ้ืนบานทำใหนักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนโดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานเนนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ ใหผูเรียนไดคิด 

ไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการประดิษฐของเลนดวยตนเอง เกิดความสนุกสนานต่ืนเตนเราใจ 

ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมปพุทธศักราช 

2545 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน

เปนสำคัญ ครูผูสอนจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับนักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

ความสามารถทางปญญา ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมวิชาการ 2544: 5) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรยิา ศรีสุดดี (2546: 112) ที่พบวานักเรียนท่ีใช

ชุดการสอนเร่ืองวิทยาศาสตรเพ่ือการสรางสรรคมีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียน ปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองและการทำโครงงานวิทยาศาสตรดวยความสนุกสนานและไดแสดงความคิดเห็น

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยใชกระบวนการกลุม และกุสุมา พันธไหล (2544: บทคัดยอ) 

พบวา นักเรียนท่ีใชการเรียนการสอนโดยการใชของเลนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตรและ 

สุภาภรณ  ม่ันเกตุวิทย (2544: บทคัดยอ) พบวาหลังจากเลนของเลนทางวิทยาศาสตร 10 ชุดนักเรียน 

มีเจตคติทางวิทยาศาสตรอยูในระดับที่สูงขึ้น 

 

X 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสามารถสงเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นครูผูสอนสามารถนำไปใชกับกิจกรรมอื่นๆ ทาง

วิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ได 

 1.2  จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใช 

 ชุดกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนดวยชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานจะชวยทำใหผลการเรียนรู

ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนสูงข้ึน ครูผูสอนจึงควรนำชุดกิจกรรม

ของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.3  จากผลการวิจัยพบวา ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด อยูในระดับพอใช ดังน้ัน ครูผูสอนควรฝกทักษะการจัดกระทำ

และส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูลและทักษะการวัด โดยการใหนักเรียนเลา

หรอืสรปุเร่ืองราวทางวิทยาศาสตรจากแหลงตาง ๆ แลวนำมาเลาหรือเขียนใหเพ่ือนรบัรู และฝกการวัด

โดยเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะวัดและฝกการอานคาท่ีไดจากการวัด 

2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู

ในทุกชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน 

 2.2  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการนำของเลนพ้ืนบานไปพัฒนาการ

เรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ 

 2.3  ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาเก่ียวกับการนำของเลนพ้ืนบานไปใชกับวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 
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สรุป 
ชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนฐานพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 

คูมอืการใชชดุกิจกรรม และชดุกิจกรรมสำหรบันกัเรียน จำนวน 7 ชดุ ประกอบดวย ชดุท่ี 1 รถหลอดดาย 

ชุดท่ี 2 กังหันลม ชุดท่ี 3 กังหันกระบอก ชุดท่ี 4 ไมโผละ ชุดท่ี 5 จักจั่น ชุดท่ี 6 ใบพัดแมลงปอ และ

ชุดท่ี 7 รมชูชีพ นักเรียนท่ีใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานในอำเภอสองพ่ีนอง มีคะแนนทักษะกระบวน

ทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานหลังจากใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวากอนใชชุดกิจกรรมอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พฤติกรรมดานทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน

ในภาพรวมอยูในระดับดี ของเลนพ้ืนบานท่ีนักเรียนสวนใหญชอบคือ รมชูชีพ จักจั่น รถหลอดดาย  

ไมโผละ กังหันกระบอกและใบพัดแมลงปอ ตามลำดับ ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญเห็นดวยกับ 

การนำของเลนพ้ืนบานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
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