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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับ 

เห็ดภูฐานบานกระทุมลมในดานพฤกษศาสตร การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหาร 

และการแปรรูป 2) สรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง “เห็ดภูฐานบานกระทุมลม” ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ และ 3) ศึกษาผลการทดลองใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนบานกระทุมลม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  

จำนวน 35 คน ที่ไดมาโดยการสุมแบบกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) บทปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร 2) คูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 3) แผนการจัดการเรียนรูประกอบบท

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 4) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 5) แบบทดสอบทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สรางโดยผูวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที  
ผลการวิจัยพบวา  

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมในดานพฤกษศาสตร 

การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหารและการแปรรูปที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

คำสำคัญ:  เห็ดภูฐาน  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to: 1) study the scientific knowledge of  

“Bankrathumlom Bhutan Mushroom” on botany, cultivation, plant breeding, nutritional 

examination and nutrition in food processing, 2) construct science laboratory direction on 

Bankrathumlom  Bhutan Mushroom to meet the set criterion and 3) study the experimental 

results using science laboratory direction based on learning achievement and science 

process skills. The samples derived by cluster random sampling were 35 Mathayomsuksa 

2 students of Bankrathumlom School studying in the second semester of the academic 

year 2013. The instruments constructed by the researcher were 1) science laboratory 

direction, 2) science laboratory manuals, 3) science lesson plans, 4) achievement test and 

5) science process skills test. The data were analyzed through percentages, mean, standard 

deviation and t–test. 

The findings of the research were as follows:  

1. The body of scientific knowledge of Bankrathumlom Bhutan Mushroom on 

botany, cultivation, plant breeding, nutritional examination and nutrition in food processing 

was correlated with content standards, key performance indicators in science and science 

learning content. 
2. The science laboratory direction on Bankrathumlom Bhutan Mushroom met the 

set criterion.  

3. The students’ learning achievement and science process skills after learning 
were higher than that of before with statistical significance at .01. 

 

Keywords:  Bhutan Mushroom, science laboratory direction, science process skills 
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บทนำ 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของ

กับทุกคนท้ังในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เคร่ืองมือเครื่องใชและ

ผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหลาน้ีลวนเปนผลของ

ความรูวิทยาศาสตรที่ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษย

ไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสำคัญ 

ในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช

ขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม

ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และจากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาแหงชาติของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 13-15) ที่วา 

เปนการจัดการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

สำคัญ ดังน้ันทุกคนจึงจำเปนตองไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจ 

ในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน สามารถนำความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคและ 

มีคุณธรรม 

จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชวงช้ันท่ี 3 พบวา ในป 

การศึกษา 2553 คะแนนวิชาวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 28.07 คะแนน ระดับ

ชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 29.17 ปการศึกษา 2554 วิชาวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 

27.44 คะแนน ระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 32.19 และในปการศึกษา 2555 วิชาวิทยาศาสตร

ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 32.39 คะแนน ระดับชาติมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 35.37 (โรงเรียน 

บานกระทุมลม, 2555: 10) จะพบวาคะแนนเฉล่ียต่ำกวาของระดับชาติทุกป จากการสังเกตและ
สัมภาษณครูผูสอนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนไมเห็นความสำคัญของการทดลอง วัสดุอุปกรณ 

ในหองปฏิบัติการมีไมเพียงพอ นอกจากน้ี เน้ือหาสาระท่ีใชในการทดลองเปนเร่ืองที่ไกลตัวนักเรียน 
ทำใหนักเรียนไมสนใจการเรียน ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (คะนึง  ทองตะโก, สัมภาษณ, 

30 พฤศจิกายน 2555)  

จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบานกระทุมลม พบวา เปนโรงเรียนขยายโอกาส 
จัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนสวนใหญที่มาเรียน

โรงเรียนบานกระทุมลม มีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัด ติดตามผูปกครองมาทำงานในพ้ืนท่ี จึงเปนเหตุให
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โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีมุงหวังใหนักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรูพอท่ีจะประกอบอาชีพได 

หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรม 

การเกษตร เชน ทำนา ทำสวนและการเพาะเห็ด (โรงเรียนบานกระทุมลม, 2556: 10) สำหรับ 

การเพาะเห็ดของศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกเปนสถานท่ีเพาะเห็ดที่ครบวงจร มีเห็ดหลากหลายชนิด

รวมถึงเห็ดภูฐาน ดังรายงานการศึกษาภูมิปญญาชาวบานวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง: ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม ของเกษม สุขสวัสดิ์  

(2546: 82-88) ทีม่กีระบวนการผลิตเห็ดท่ีครบวงจร จากการศึกษาของอนงค โพธ์ิแสง (2552: 72-73) 

ไดทำการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่องการเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) พบวา เกิดความรูความเขาใจเปนอยางดีและสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง 

จากการศึกษาของประจวบ คลายสมบัติ (2553: 133-135) ไดทำการศึกษาการพัฒนาหนวย 

การเรียนรูทองถิ่นแบบบูรณาการ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ต.ตะพง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พบวา ดานทักษะการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน อยูในระดับดีมาก และ 

ดานความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูทองถ่ินแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

และนอกจากน้ี สุพัตรา เปยมวารี และคณะ (2555: 180) ไดศึกษาคุณคาทางโภชนาการของ 

เห็ดนางฟาภูฐาน Pleurotuseous อบแหง พบวา เห็ดนางฟาภูฐานในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดอื่น ๆ มีโปรตีนและคารโบไฮเดรตในปริมาณสูง วารีย บุญลือ (2550: 69-74) ไดพัฒนา

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 พบวา 

บทปฏิบัติการท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและนักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก การศึกษาของสันติ  

พันธุชัย (2553: 85-96) ที่ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง พอลิเมอรและ
ผลิตภัณฑพอลิเมอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา เมื่อเปรียบเทียบ 
คารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการตอบคำถามทายบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรระหวางเรียน 

ตอคารอยละของคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนมีคา 77.31/79.68 ซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่กำหนด 
บานกระทุมลมเปนแหลงที่มีการเพาะเห็ดภูฐานแพรหลายในชุมชน จนไดชื่อวา “เห็ดภูฐาน

บานกระทุมลม” ซึ่งเห็ดชนิดนี้ ยังมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อีก ไดแก เห็ดนางฟาภูฐาน เห็ดแขกและ 
เห็ดนางรมภูฐาน นอกจากน้ีโรงเรียนบานกระทุมลมยังไดจัดตั้งโรงเพาะเห็ดเพ่ือเปนแหลงเรียนรู 

ของชุมชนอีกดวย  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของเห็ดภูฐาน และนำขอมูลที่ไดศึกษาดังกลาวมาสรางบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน 

ว 1.1 ที่ใหผูเรียนเขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบ
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ตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทำงานสัมพันธกันและสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตามมาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนสวนใหญ มีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบาย

และตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูในชวงเวลาน้ัน ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

สังคมและสิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน ซึ่งจะมีผลสงเสริมใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียนสูงข้ึนและนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดใช

เห็ดภูฐานท่ีปลูกในโรงเพาะเห็ดของโรงเรียนบานกระทุมลม 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

2. เพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลมใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

3.  เพ่ือศึกษาผลการทดลองใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 
การศึกษาเห็ดภูฐานบานกระทุมลมเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดำเนิน

การดังน้ี   

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) ตำบลกระทุมลม อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 100 คน 
 1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จำนวน 1 หองเรียน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) ตำบลกระทุมลม 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 35 คน ซึ่งใชวิธีการสุมแบบกลุม 
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2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 

   2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

3.  เคร่ืองมือการวิจัย 

    3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คูมือ

ประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและแผนการจัดการเรียนรูประกอบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   

  3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4.  กระบวนการวิจัย 

 4.1  ตอนท่ี 1  การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร 

   ผู วิจัยไดดำเนินการศึกษาองคความรู เรื่อง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดย 

ดำเนินการ 3 ลักษณะ ดังน้ี 

       1) การศึกษาจากเอกสาร 

         ผูวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาองคความรูจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือใชใน 

การสรางและพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดังน้ี 

    1.1)  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับเห็ดภูฐาน เชน พฤกษศาสตร

เบ้ืองตน การปลูกและการเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหาร รวมถึงการแปรรูปเห็ดภูฐาน 

    1.2)  นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนด
ขอบเขตและเน้ือหาสาระของการศึกษา เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

    1.3)  นำขอมูลที่ไดใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 

    1.4)  ปรับปรุงขอมูลจนไดองคความรูเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
   2) การศึกษาจากการเขาอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก 

          ผูวิจัยเขารวมการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกเพ่ือนำขอมูลที่ไดมา

ประกอบการกำหนดขอบเขตของการเรียนรู ซึ่งเขารับการอบรมเปนเวลา 8 ชั่วโมง    
       3) การศึกษาจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

    3.1)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต   

    3.2)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน 

    3.3)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทไขมัน 
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    3.4)  การตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินซี   

    3.6)  การหาปริมาณเถาในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

    3.7)  การหาปริมาณความช้ืนในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

 4.2  ตอนท่ี 2  การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

   สำหรับการวิจัยในตอนท่ี 2 ผูวิจัยนำผลการศึกษาขอมูลในตอนท่ี 1 มาดำเนินการ

สรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี 

   1)  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

    1.1)  บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

        ผูวิจัยไดดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง เห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ดังน้ี 

        1.1.1) ศกึษาพฤกษศาสตรเบ้ืองตน การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐาน บานกระทุมลม 

โดยใชโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนบานกระทุมลมเปนท่ีศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนด

กรอบของการศึกษา เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

        1.1.2) ศึกษาวิธีการตรวจสอบสารอาหารรวมถึงการแปรรูปเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลมโดยในการวิจัยในครั้งนี้ไดตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต (แปงและ

น้ำตาล) โปรตีน ไขมัน รวมถึงวิตามินซีและทำการศึกษาถึงการแปรรูปเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

คือ น้ำพริกเผาเห็ดภูฐานบานกระทุมลมและขาวเกรียบเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        1.1.3) พิจารณาความสอดคลอง ความเหมาะสมขององคความรูกับสาระ

การเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1   
        1.1.4) ดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง เห็ดภูฐานบาน-

กระทุมลม ใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูโดยเรียงลำดับเน้ือหาจากงายไป 

หายาก จำนวน 4 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 12 บทปฏิบัติการ ใชเวลาเรียน 14 ชั่วโมง ดังน้ี 
                  หนวยการเรียนรูที ่1 เร่ือง พฤกษศาสตรเบ้ืองตนของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 1 เร่ือง ไดแก  

        -   บทปฏิบัติการท่ี 1 เร่ือง โครงสรางของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
        หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐาน บานกระทุมลม 

ใชเวลาเรียน 3 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 3 เร่ือง ไดแก 

        - บทปฏิบัติการท่ี 2 เร่ือง การสืบพันธุของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        -  บทปฏิบัติการท่ี 3 เร่ือง การเจริญเติบโตของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
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        -  บทปฏิบัติการท่ี 4 เร่ือง อณุหภูมแิละความช้ืนท่ีเหมาะสมในการเพาะเล้ียง

เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ใชเวลาเรียน 5 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 6 เร่ือง ไดแก 

                 -   บทปฏิบัติการท่ี 5 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารท่ัวไป  

        - บทปฏิบัติการท่ี 6 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

จำพวกแปงในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        - บทปฏิบัติการท่ี 7 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

จำพวกน้ำตาลในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        - บทปฏิบัติการท่ี 8 เรื่อง การตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีนในเห็ด

ภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏิบัติการท่ี 9 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารประเภทไขมันในเห็ด

ภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏบิตักิารท่ี 10 เร่ือง การตรวจสอบวิตามินซใีนเหด็ภูฐานบานกระทุมลม  

        หนวยการเรียนรูที ่ 4 เรือ่ง การแปรรปูเห็ดภฐูานบานกระทุมลม ใชเวลาเรียน 

4 ชั่วโมง ประกอบดวยบทปฏิบัติการ 2 เร่ือง ไดแก 

        -  บทปฏิบัติการท่ี 11 เร่ือง การทำขาวเกรียบเห็ดภูฐานบานกระทุมลม   

        -  บทปฏิบัติการท่ี 12 เร่ือง การทำน้ำพริกเผาเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

        1.1.5) นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่อง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาของบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรกับองคประกอบตาง ๆ ของบทปฏิบัติการโดยไดคาดัชนีความสอดคลอง 
(index of item objective congruence: IOC) เทากับ 1.0 และนอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะวา 

ควรใหนักเรียนไดสรุปวิธีการทดลองออกมาในรูปของแผนภาพเพ่ือความเขาใจกอนเร่ิมทำการทดลอง 

และในเร่ืองของการตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลมควรใหนักเรียนทำการทดลอง
จากอาหารท่ัวไปกอนหลังจากน้ันใหนักเรียนออกแบบการทดลองดวยตัวเอง 

               1.1.6)  นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขกอนนำไปหาประสิทธิภาพ โดยใชคาดัชนีประสิทธิผล กับนักเรียน

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยทำการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ไดคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.63 
แบบกลุมไดคาดัชนปีระสทิธิผลเทากับ 0.6314 และแบบภาคสนาม ไดคาดัชนปีระสิทธิผลเทากับ 0.64 

        1.1.7) ไดบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พรอมนำไปใชกับกลุมตัวอยาง   
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    1.2)  คูมือประกอบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

        ผูวิจัยไดดำเนินการสรางคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ดังน้ี 

        1.2.1) ศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมเพ่ือใชเปน

แนวทางใหการกำหนดกิจกรรมในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

        1.2.2) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต และสาระท่ี 8 ธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

        1.2.3) จดัทำคูมอืประกอบการสอนบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร ประกอบดวย 

หลักการ จุดประสงคการทดลอง เวลาท่ีใช อุปกรณและสารเคมี อภิปรายกอนการทดลอง และ

รายงานผลการทดลอง 

        1.2.4) นำคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนา 
เสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธกอนนำไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาซึ่ง

ไดเสนอแนะวา ในการจัดทำคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการน้ันควรมีเน้ือหาท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม

สำหรับครู เพ่ือใหครูทานอ่ืนสามารถนำไปใชได   

        1.2.5) นำคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาปรับปรุงแกไข พรอม

ที่จะนำไปใชตอไป 

    1.3)  แผนการจัดการเรียนรู   

           ผูวิจัยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

        1.3.1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร โดยมีสาระท่ีเก่ียวของ 2 สาระ คือ สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ 

ดำรงชีวิต และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

        1.3.2) วิเคราะหเน้ือหาสาระและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 
14 ชั่วโมง รวมการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 

           แผนการจัดการเรียนรูที ่1 พฤกษศาสตรเบือ้งตนของเห็นภูฐาน 2 ชัว่โมง  

           แผนการจัดการเรียนรูที ่2 การเพาะเล้ียงเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 3 ชัว่โมง  
           แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม 5 ชั่วโมง   

           แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 การแปรรูปของเห็ดภูฐานบานกระทุมลม  

4 ชั่วโมง   
        1.3.3) นำแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 

ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเน้ือหา ความเหมาะสมกับสภาพผูเรียน ไดคาดัชนี 
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ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.0 และนอกจากน้ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะวา แผนการจัดการเรียนรู

ท่ีดี ควรอานแลวเขาใจงายสามารถนำไปสอนไดทันที และควรสอดคลองกับบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร   

      1.3.4) นำมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญและนำไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานกระทุมลม เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม

และปรับปรุงแกไขเพ่ือนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

 2) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  2.1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี 

     2.1.1) ศึกษาและรวบรวมความรูเก่ียวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรของคอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 574-580) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

     2.1.2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของบทปฏิบัติการเพ่ือนำผลที่ไดมาใช 

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหครอบคลุม

พฤติกรรมทั้ง 4 ดาน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  การจำแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม  

     2.1.3) นำแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0    

     2.1.4) นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวไปทำการตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ โดยทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 35 คน 

     2.1.5) นำแบบทดสอบไปหาคาระดับความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก 
(r) ไดเลือกมา 40 ขอ ดังตารางท่ี 2 ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.46-0.77 อำนาจจำแนกอยู

ระหวาง 0.23–0.46   
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ตารางที่ 2  การจำแนกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการหาระดับความยากงายและ 

  คาอำนาจจำแนก 

   2.1.6) นำแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่นกับกลุมภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.87 จากน้ันจึงนำไปใชกับนักเรียน 
กลุมตัวอยางตอไป 

 2.2) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
         2.2.1) ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตรตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานกระทุมลม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดรูปแบบและพัฒนาแบบทดสอบที่สรางข้ึน 

   2.2.2) วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคของบทปฏิบัติการเพ่ือนำมาใชในการสราง
แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 
60 ขอ ดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  การจำแนกแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
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   2.2.3) นำแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.0    

   2.2.4) นำแบบทดสอบไปทำการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทดลองใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน และเลือกมา 40 ขอ ดังตารางท่ี 4 

ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.49-0.77 อำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.17–0.63   

ตารางที่ 4 การจำแนกแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังการหาคาระดับ 

  ความยากงาย และคาอำนาจจำแนก  

 

   2.2.5) นำแบบทดสอบไปหาคาความเช่ือมั่นกับกลุมภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.86  

   2.2.6) นำแบบทดสอบไปใชตอกับนักเรียนกลุมทดลองตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกำหนดตามข้ันตอน  ดังน้ี 

1.  ผูวิจัยไดศึกษาและดำเนินการทดลองสอนดวยตนเอง โดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ืองเห็ดภูฐานบานกระทุมลม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สรางข้ึน 

2.  อธิบายใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางใหทราบถึงการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ือนักเรียนจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในการทำการทดลองในคร้ังน้ี 
3.  ดำเนินการสอนโดยใชบทปฏิบัติการท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองจำนวน  

14 ชั่วโมง ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียน 

1 ชั่วโมง และหลังเรียน 1 ชั่วโมง   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

1.  

 
2 2 1 1 1 1 1 1 10 

2.  1 2 2 1 1 1 2 1 11 

3.  

   
1 2 1 1 1 2 1 2 11 

4.  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 5 7 5 4 4 5 5 5 40 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 156

4.  เมื่อดำเนินการสอนแลว ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร โดยใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีผูวิจัยสรางข้ึน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามลำดับ นำผลท่ีไดจากการประเมินและการวัด

มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
1.  คาดัชนีความสอดคลอง   

2.  คาดัชนีประสิทธิผล  

3.  คาความยากงาย (p)  และคาอำนาจจำแนก (r)   

4. คาความเช่ือมั่น K.R-20   

5. คาสถิติ  dependent t–test   

6. คาเฉล่ียเลขคณิต   

7. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1  ผลการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ การเขารับการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก

และจากการทดลองในหองปฏิบัติการ ไดองคความรูเก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลม ดังน้ี  

1. ศึกษาองคความรูเรื่องเห็ดภูฐานจากเอกสาร 

 1.1  พฤกษศาสตรเบื้องตน 

   กรมวิชาการเกษตร (2541: 10) ไดจำแนกอันดับของเห็ดภูฐาน ไดดังน้ี 
   ชื่อสามัญ:  Sarjor-caju Mushroom 

   ชื่อวิทยาศาสตร:  Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing. 

   ชื่ออื่น:  เห็ดแขก  เห็ดนางรมภูฐาน  เห็ดนางฟาภูฐาน       

   ถ่ินกำเนิด:  แถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย ประเทศภูฐาน 
   ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เห็ดภูฐานเปนเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดนางรม มีลักษณะ

ดอกเห็ดคลายเห็ดเปาฮื้อและเห็ดนางรม ดอกเห็ดมีสีเทา-ดำ หมวกดอกเน้ือแนน กานดอกสีขาว 

ขนาดยาว ไมมีวงแหวนลอมรอบ ครีบดอกสีขาวอยูชิดติดกันมากกวาครีบดอกเห็ดเปาฮื้อ เสนใย

คอนขางละเอียด 

   ฤดูกาล:  เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน-หนาว ประมาณเดือนพฤษภาคม–มีนาคม   
   แหลงปลูก:  เจริญเติบโตตามตอไมผุ ๆ บริเวณท่ีอากาศช้ืนและเย็น 
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   การรับประทาน:  เห็ดนางฟาภูฐานมีกล่ินหอม เน้ือแนน รสหวาน นำไปปรุงอาหาร

ไดหลายชนิด เชน เห็ดชุบแปงทอด ผัดเห็ด เห็ดผัดกะเพรา หอหมกเห็ด ยำเห็ด เมี่ยงเห็ด แหนมเห็ด 

เปนตน 

   สรรพคุณทางยา:  ชวยปองกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเสนเลือด  

 1.2  วงจรชีวิตของเห็ดภูฐาน 

       บุญสง วงศเกรียงไกร (2542: 11-12) กลาววา วงจรชีวิตของเห็ดภูฐานเปนไปตาม

แบบของเห็ดทำลายไมทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยูขามฤดูอัตคัด ดวยคลามีโดสปอรในทอนไม มีวงจรชีวิต 

ดังน้ี 

       1.2.1  ดอกเห็ดภูฐานเม่ือโตเต็มท่ีจะสรางสปอรบริเวณครีบ โดยการปลอยสปอร

ออกเปนระยะ 

   1.2.2   เมื่อดอกเห็ดปลอยสปอรออกมาแลว สปอรก็จะปลิวไปตามกระแสลม 

   1.2.3  เมื่อสปอรปลิวไปตกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะงอกออกมาเปนเสนใย

ขั้นตนมี 1 นิวเคลียส 

   1.2.4  เสนใยข้ันท่ี 1 เมื่อเจริญเต็มท่ีแลว ก็จะมารวมตัวกันซึ่งอาจจะมาจากตาง

สปอรกัน การรวมตัวกันของเสนใยข้ันท่ี 1 จะเปนการเช่ือมกันแลวถายทอดนิวเคลียสมาอยูในเซลล

เดียวกัน กลายเปนเสนใยข้ันท่ี 2 

   1.2.5   หลังจากเสนใยข้ันท่ี 1 รวมตัวกันเปนเสนใยข้ันท่ี 2 แลว ก็จะเจริญเติบโต

และสรางเสนใยเห็ดแทนเสนใยข้ันท่ี 1 อยางรวดเร็วบนอาหาร 

    1.2.6  เมื่อเสนใยข้ันท่ี 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แลว จะสะสมอาหารแลวรวม

ตัวกันอีกคร้ังเพ่ือสรางดอกเห็ดตอไป 

   1.2.7   ดอกเห็ดภูฐานเกิดจากการรวมตัวของเสนใยเห็ดขั้นท่ี 2 

 1.3 โครงสรางสวนประกอบของเห็ดภูฐาน 

   อภิชาต  ศรีสอาด (2545: 12–13) ไดอธิบายโครงสรางของเห็ดภูฐานไวดังน้ี  
   1.3.1  หมวกดอก (cap) เปนสวนปลายสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตแทงโผลขึ้นไป 

ในอากาศหมวกดอกจะมีเน้ือแนนและมีสีคล้ำ หมวกดอกจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-6 นิ้ว 

ดอกอาจจะออกมาเปนดอกเด่ียว ๆ หรือเปนกลุมก็ได 

   1.3.2  ครีบดอก (gills) อยูดานลางของหมวกดอกเห็ด มีสีขาว เปนซี่เรียงแตกเปน
รัศมีรอบกานดอก ยึดติดกับกานดอก ครีบดานนอกเช่ือมติดกับขลิบหมวก 2 ขางของครีบหมวกเปน

แหลงสรางสปอร   
   1.3.3  กานดอก (stalk) กานดอกของเห็ดจะเปนเน้ือเดียวกับหมวกดอก คลายเห็ด

นางรม เน้ือแนนสีขาวและไมมีวงแหวนรอบกานดอก   
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   1.3.4   เสนใยของเห็ดภูฐาน (mycelium) เสนใยจะมีลกัษณะคอนขางละเอียดและมี

สีขาวมากกวาเห็ดนางรมเล็กนอย การเจริญเติบโตของเสนใยจะมีลักษณะคลายเห็ดนางรม 

 1.4  ขั้นตอนการเพาะเห็ดภูฐาน 

      การเพาะเห็ดภูฐานบานกระทุมลม ม ี4 ขัน้ตอน (ชยัวัฒน วงษแสงไพร, 2555: 7-76) คอื  

     1.4.1  การผลิตเช้ือวุน คือ การแยกเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ ดวยวิธีการแยกเน้ือเย่ือหรือ

สปอรจากดอกเห็ดมาเพาะเล้ียงในอาหารวุน เชื้อเห็ดจะเจริญออกมาจากช้ินเน้ือเย่ือเห็ดหรือสปอรที่

วางไวบนวุน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีลักษณะเปนเสนใยฟู สวนใหญจะมีสีขาว เสนใย

เหลาน้ีจะใชเปนหัวเช้ือที่จะนำไปถายตอเพ่ือการผลิตหัวเช้ือเห็ดเพ่ือเพ่ิมปริมาณหัวเช้ือเห็ดให 

มากข้ึน เพียงพอกับการนำไปใชตอไป   

   1.4.2   การผลิตหัวเช้ือเห็ด เปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองมาจากการผลิตเช้ือวุน เปนการเพ่ิม

ปริมาณของเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิใหมีปริมาณมากขึ้นและสะดวกตอการนำไปใช โดยการนำเสนใย 

ของเช้ือเห็ดท่ีเล้ียงอยูบนอาหารวุนมาขยายลงเล้ียงในเมล็ดธัญพืชที่ไดผานการน่ึงฆาเช้ืออยางดีแลว 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเช้ือเห็ดพรอมที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม อีกท้ังสะดวกในการเข่ียเช้ือลงในถุง 

กอนเชื้อและมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการนำเอาเช้ือเห็ดไปใชผลิตถุงกอนเชื้อตอไป 

   1.4.3  การผลิตถุงเช้ือเห็ด ทำได 2 แนวทาง คือ การซ้ือกอนหัวเช้ือเห็ดสำเร็จจาก

ฟารมและการทำกอนเชื้อเอง ทำไดโดยใชวัสดุเพาะท่ีหาไดในทองถิ่นผสมคลุกเคลากับอาหารเสริม

ตาง ๆ กอนบรรจุใสถุงพลาสติก หลังจากท่ีนำไปน่ึงฆาเช้ือจึงนำเช้ือเห็ดใสลงไปในถุงกอนเชื้อกอนนำ

ไปบมใหเสนใยเห็ดเจริญเต็มกอน 

   1.4.4  การผลิตดอกเห็ดภูฐาน ทำไดโดยนำสำลีที่จุกกอนเชื้อออก จากน้ันควบคุม

อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสงและปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด ดอกเห็ดก็จะเกิดโดยออกมา

ทางปากถุงท่ีเอาจุกสำลีออกแลว ดอกท่ีออกมาจะมีลักษณะเปนกลุมหรือเด่ียว ๆ ก็ได วิธีการเก็บคือ
ใชมือดึงใหดอกเห็ดออกมาท้ังโคน เพราะถามีเศษเห็ดติดอยูที่กอนเช้ือจะเกิดการเนาเสีย มีเชื้อโรค
และแมลงเกิดขึ้น 

2.  ศึกษาองคความรูเรื่อง เห็ดภูฐาน จากการอบรมท่ีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก 

 จากการเขารับการอบรมจากศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิกพบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 
มีขั้นตอนในการเพาะเห็ดภูฐาน มีดังน้ี (ศรานนท  เจริญสุข, 2552: 41-55) 

 2.1  การผลิตเชื้อวุนปริมาตร 1 ลิตร จะไดขวดอาหารวุน 13 ขวด เสนใยเห็ดภูฐานจะเดิน

เต็มพื้นท่ีผิวอาหารวุน ใชเวลา 12 วัน 

 2.2 การผลิตหัวเช้ือเห็ดพบวาเสนใยเห็ดจะเจริญเต็มท่ีในขวดเมล็ดขางฟางในวันท่ี 10 
ของการบมเชื้อ 
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 2.3  การผลิตถุงเชื้อเห็ด ในขณะบมกอนเชื้อจะใชเวลาในการบมประมาณ 28 วัน สังเกต

ไดจากเสนใยจะเดินเต็มกอนเชื้อสม่ำเสมอเปนสีขาวท่ัวท้ังกอน จากน้ันจึงปลอยใหเสนใยเห็ดรัดตัว

อีกประมาณ 1 สัปดาหแลวจึงนำไปเปดดอกในโรงเรือนตอไป 

 2.4   การผลิตดอกเห็ดภูฐาน เปนการเปดกอนเชื้อเพ่ือใหเห็ดภูฐานออกดอก 

3.  ศึกษาองคความรูเรื่องเห็ดภูฐานจากการปฏิบัติการทดลอง  

   ผลการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 100 กรัม มีปริมาณคารโบไฮเดรต 39.09 กรัม 

ปริมาณโปรตีน 30.17 กรัม ปริมาณไขมัน 0.23 กรัม ปริมาณวิตามินซี 16.10 กรัม ปริมาณเสนใย 

10.06 กรัม ปริมาณเถา 10.95 กรัม และปริมาณความชื้น 13.47 กรัม จะเห็นไดวา พบสารอาหาร

ประเภทคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามินซี จึงนำผลการทดลองมาสรางและพัฒนาเปน 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรหนวยท่ี 3 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม 

 

ตอนท่ี 2  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

สำหรับผลการวิจัยในตอนท่ี 2 นี้ ผูวิจัยนำผลการทดลองในตอนท่ี 1 มาดำเนินการสรางและ

พัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยมีผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปทดลองกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 35 คน ดังตารางท่ี 6 และ 7 

 

ตารางที่ 6  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

  ( )  X S.D. t** Sig 
 35 40 15.74 3.081 

35.693** .000 
 35 40 32.26 1.804 

 

**  .01 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
Vol.6 No. 2 July-December 2015 160

  ( )  X S.D. t** Sig 
 35 40 13.91 2.356 

39.310** .000 
 35 40 32.91 1.634 

 

**  .01 

ตารางที่ 7 คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการ 

  วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง       

 

จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี   

1.  แหลงกำเนิดและสัณฐานวิทยา มีดังน้ี เห็ดภูฐานเปนเห็ดท่ีมีถ่ินกำเนิดอยูแถบเทือกเขา

หิมาลัย ประเทศภูฐาน มีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน เห็ดแขก เห็ดนางรมภูฐาน เห็ดนางฟาภูฐาน 

เปนตน เจริญเติบโตไดดีในชวงฤดูฝน ที่มีอากาศช้ืนและเย็น โครงสรางของดอกประกอบดวย  

หมวกดอก ครบีดอก กานดอกและเสนใย สปอรมสีขีาว การเพาะเล้ียง 4 ขัน้ตอน (ชยัวัฒน  วงษแสงไพร, 

2555: 7-76) คือ  

 1.1 การผลิตเชื้อวุน เปนการแยกเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ ดวยวิธีการแยกเน้ือเย่ือหรือสปอรจาก

ดอกเห็ดมาเพาะเล้ียงในอาหารวุน เชื้อเห็ดจะเจริญออกมาจากชิ้นเน้ือเย่ือเห็ดหรือสปอรที่วางไว 

บนอาหารวุน ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีลักษณะเปนเสนใยฟู สวนใหญจะมีสีขาว  

ซึ่งเสนใยเหลาน้ี จะใชเปนหัวเช้ือที่จะนำไปถายตอเพ่ือการผลิตหัวเช้ือเห็ด เพ่ือเพ่ิมปริมาณหัวเช้ือ
เห็ดใหมากข้ึนเพียงพอกับการนำไปใช  

 1.2 การผลิตหัวเช้ือเห็ด เปนข้ันตอนท่ีตอเน่ืองมาจากการผลิตเชื้อวุน เปนการเพ่ิม

ปริมาณของเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิใหมีปริมาณมากขึ้นและสะดวกตอการนำไปใช โดยการนำเสนใยของ 

เชื้อเห็ดท่ีเล้ียงอยูบนอาหารวุนมาขยายลงเล้ียงในเมล็ดธัญพืชที่ไดผานการน่ึงฆาเช้ืออยางดีแลว 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเชื้อเห็ดพรอมที่จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและมีปริมาณท่ีเพียงพอตอการนำเอาเช้ือ

เห็ดไปใชผลิตถุงกอนเชื้อตอไป   

 1.3 การผลิตถุงเช้ือเห็ด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกสามารถทำได 2 แนวทาง คือ  

การซ้ือกอนหัวเช้ือเห็ดสำเร็จจากฟารมหรือรานจำหนายและการทำกอนเช้ือเอง โดยศูนยรวมเห็ด

บานอรัญญิก จะมีสวนผสม คือ ข้ีเล่ือยไมยางพารา: รำละเอียด: ปูนขาว: ยิปซัม: ดีเกลือ ในอัตราสวน 

100: 5: 1: 2: 0.2 กิโลกรัม และมีความชื้น 60–65 เปอรเซ็นต เมื่อผสมเขากันดีแลวนำไปนึ่งฆาเชื้อ 
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จากน้ันจึงเข่ียหัวเช้ือลงในถุงกอนเชื้อ กอนนำไปบมท่ีอุณหภูมิระหวาง 25–35 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 28 วัน และท้ิงไวใหเสนใยรัดตัวอีก 7 วัน จึงจะสามารถนำไปเปดดอกในโรงเรือนตอไป  

 1.4 การผลิตดอกเห็ดภูฐาน เปนการนำถุงเช้ือเห็ดท่ีเจริญเต็มที่แลวไปทำการเปดดอก 

โดยเปดในโรงเรือนที่ควบคุม อณุหภูมิ ความชื้นและแสงใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของดอกเห็ด 

คือ มีความชื้นสูงรอยละ 70–80 ขึ้นไป อุณหภูมิอยูระหวาง 25–32 องศาเซลเซียส อากาศถายเท

สะดวก ในการเก็บดอกเห็ดควรเก็บในตอนเชามืด วิธีการเก็บดอกเห็ดใหใชมือจับที่โคนดอกแลวบิด

ไป-มาและดึงออกมาเบา ๆ ไมควรใชกรรไกรหรือมีดตัด เพราะเศษเห็ดที่เหลือติดอยูกับกอนเชื้อจะ

เนาและเกิดเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค เมื่อเก็บดอกเห็ดมาแลวไมควรลางเห็ดหรือทำใหเห็ดเปยกน้ำ 

ใหใชมีดหรือกรรไกรตัดเอาสวนโคนท่ีมีเศษข้ีเล่ือยติดออกมา และเรียงผ่ึงเห็ดไวบนใบตอง หรือวาง

คว่ำไวในตะกราท่ีสะอาด เก็บดอกเห็ดไปจนกวาจะหมดอาหารในกอนเช้ือ โดยกอนเช้ือที่หมดอายุ

แลวจะมีสีดำ มีน้ำหนักเบาและมีลักษณะน่ิมเหลวเละ จึงควรนำออกไปจากโรงเรือนและลางทำ 

ความสะอาดกอนนำกอนเช้ือเห็ดรุนใหมเขามาแทน ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ 

เกษม สุขสวัสดิ์ (2546: 82-88) ที่ไดศึกษาภูมิปญญาชาวบานวิถีชีวิตเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง: ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนยรวมเห็ดบานอรัญญิก ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม พบวา เห็ดบานอรัญญิก 

มีกระบวนการผลิตเห็ดที่ครบวงจร มีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ใชเวลาไมนานก็สามารถเก็บ 

ดอกเห็ดได การเพาะเห็ดมี 6 ขั้นตอน คือ การเล้ียงเช้ือในอาหารวุน การเล้ียงเช้ือขาวฟาง การเล้ียง

เช้ือในถุงขี้เลื่อย การเปดดอก การทำผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ด และการรีไซเคิลกอนเห็ด ซึ่งจะไมมี 

การท้ิงวัสดุเลย    

2. องคประกอบของสารอาหารในเห็ดภูฐานบานกระทุมลม โดยตรวจสอบสารอาหาร 

ในหองปฏิบัติการ พบวา เห็ดภูฐานบานกระทุมลม 100 กรัม มีปริมาณคารโบไฮเดรต 39.09 กรัม 

โปรตีน 30.17 กรัม ไขมัน 0.23 กรัม วิตามินซี 16.1 กรัม เสนใย 10.06 กรัม เถา 10.95 กรัม และ
ความชื้น 13.47 กรัม ผลการศึกษาสอดคลองกับสุพัตรา  เปยมวารี และคณะ (2555: 180) ที่ได

ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของเห็ดนางฟาภูฐาน พบวา มีปริมาณของโปรตีน และคารโบไฮเดรต 

ในปริมาณสูง ในขณะท่ีปริมาณไขมันพบในปริมาณท่ีต่ำ คือ 1.59 กรัมตอ 100 กรัม ปริมาณกาก
อาหารหรือเสนใยพบประมาณ 3.56 กรัมตอ 100 กรัมของเห็ดท่ีแหง แรธาตุที่มีปริมาณมากท่ีสุด คือ 

แคลเซียม 11.14 มิลลิกรัม รองลงมาคือ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและโซเดียม และยังพบ

แรธาตุรองไดแก เหล็ก สังกะสี และคอปเปอร   
3.  การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร จากผลการศึกษาองคความรูเร่ือง เห็ดภูฐาน 

บานกระทุมลม ผูวิจัยไดดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู เชน ในการตรวจสอบสารอาหารประเภทโปรตีน ในครั้งแรก เปรียบเทียบระหวางการนำ

เห็ดภูฐานท่ีหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ จำนวน 5 10 15 และ 20 ชอน เบอร 2 มาบดผสมน้ำในอัตราสวนตาง ๆ 
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จากน้ันเติมสารละลายคอปเปอรซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวนตาง ๆ กัน จาก 

การทดลองในข้ันตอนน้ี พบวา ถาใชเห็ดภูฐาน 10 ชอนเบอร 2 บด โดยไมผสมน้ำ เม่ือเติมสารละลาย 

คอปเปอรซัลเฟตและโซเดียมไฮดรอกไซดในอัตราสวน 1: 2 จะเกิดเปนสีมวงชัดเจน แตถานำ 
เห็ดภูฐานไปผสมน้ำ ปริมาณโปรตีนเกิดการเจือจางทำใหมองเห็นการเปล่ียนแปลงไมชัดเจน จากน้ัน

จึงนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สรางข้ึนไปใหนักเรียน จำนวน 3 คน อาน พบวา เมื่อนักเรียน 

อานแลว เขาใจดี จึงนำไปใหนักเรียน จำนวน 9 คน ทดลองทำ ปรากฏวา นักเรียนสามารถทำได 

ทันตามกำหนดเวลา และนำไปทดลองใชกับนักเรียนภาคสนามท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับอนงค  

โพธ์ิแสง (2552: 72-73) ที่ไดพัฒนาชุดสื่อประสม เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ชุดส่ือประสม มีประสิทธิภาพ 

เทากับ 87.97/83.34 คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู มีคาเทากับ 0.6727 และนักเรียนมี 

ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดสื่อประสมอยูในระดับมาก   

4. การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนเรียนรู เร่ือง 

เห็ดภฐูานบานกระทุมลม จากบทปฏบิตักิารมกีารวัดผลและประเมนิผลในดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งกอนเรียนและหลังเรียน จากการวัดผลและประเมินผล 

พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของสันติ  พันธุชัย (2553: 85-96) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เร่ือง พอลิเมอรและผลิตภัณฑพอลิเมอร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา  

เมื่อเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนเฉล่ียจากการตอบคำถามทายบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ระหวางเรียนตอคารอยละของคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนมีคา 77.31/79.68 

ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของวารีย บุญลือ (2550: 69-74)  
ที่ไดพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้น 

ที่ 3 พบวา บทปฏิบัติการท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.38/80.50 และนักเรียนท่ีเรียนดวย 

บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับ 
ดีมาก และนอกจากน้ียังสอดคลองกับประจวบ คลายสมบัติ (2553: 133-135) ที่ไดศึกษาการพัฒนา

หนวยการเรียนรูทองถ่ินแบบบูรณาการ เร่ือง การเพาะเห็ดนางฟา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ต.ตะพง อ.หาดใหญ จ.สงขลา พบวา  
ดานทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนอยูในระดับดีมาก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน อยูใน

ระดับดีมาก และดานความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูทองถิ่นแบบบูรณาการเร่ือง  

การเพาะเห็ดนางฟาของนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การศึกษาเห็ดภูฐานบานกระทุมลม

เพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในคร้ังน้ี นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทำใหนักเรียนมี 
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ความรูความเขาใจ สามารถนำไปใชไดจริงโดยนำความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  

ซึ่งตรงกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่วา หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลท้ังดานรางกาย 

ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง 

เจตคติ ที่จำเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน 

เปนสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม ไปใชนั้นตอง

คำนึงถึงหลักการและแนวทางการนำไปใช ดังน้ี 

   1.1.1  สภาพบริบทของโรงเรียน ควรมีลักษณะท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกับสภาพ

บริบทของโรงเรียนบานกระทุมลม 

   1.1.2  สามารถประยุกตใชสอนกับเห็ดชนิดอื่น ๆ ได แตตองปรับเปลี่ยนเน้ือหาตาม

ชนิดและลักษณะของเห็ดชนิดน้ัน ๆ 

   1.1.3  ควรศึกษารายละเอียดของบทปฏิบัติการในคูมือครูกอนนำไปใช 

   1.1.4  ในการนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลมไปใช 

ในการจัดการเรียนการสอน ควรใชควบคูกับคูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และครูผูสอน

ควรทำความเขาใจและลองปฏิบัติกอน เมื่อนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชกับนักเรียน ครูผูสอน
ควรชี้แจงรายละเอียดและแนะนำการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหนักเรียนเขาใจเสียกอน 

   1.1.5  จัดกระบวนการเรียนรูตามขั้นตอนท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู 

   1.1.6  ดำเนินการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใช

เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายในสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละ
แผนการจัดการเรียนรู 

 1.2  สถานศึกษาสามารถนำข้ันตอน กระบวนการไปเปนแนวทางในการจัดทำหลักสูตร
ทองถ่ินไดโดยดูถึงความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 1.3  ควรมีการแนะนำ ตลอดจนเชิญปราชญหรือผูรูในทองถิ่น เขามามีสวนรวม 

ในการดำเนิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเขาใจถึงของการเพาะเล้ียงเห็ด
ภูฐานเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงตระหนักในคุณคาของปราชญหรือผูรูในทองถ่ิน   
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1  ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ โดยปรับปรุงเน้ือหา 

ในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหมีความเหมาะสมเพ่ือฝกฝนหรือพัฒนาการใชความรูทางวิทยาศาสตร 

สำหรับเปนพ้ืนฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 2.2  ควรนำเห็ดชนิดอื่น ๆ มาใชในการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 2.3  ควรทำการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เชน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร เจตคติตอบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการทดลอง เปนตน 

 2.4  ควรทำการวิจัยโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนหลาย ๆ รูปแบบ เชน การเรียนรูแบบ

รวมมือ การเรียนรูแบบเดี่ยว รวมถึงการวัดและประเมินผลโดยใชรูปแบบที่หลากหลาย 

 2.5 ควรใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติตั้งแตขั้นตอนการเตรียมอาหารวุน การผลิตเชื้อวุน 

การผลิตหัวเช้ือเห็ดและการผลิตถุงเชื้อเห็ด เพ่ือใหนักเรียนสามารถนำความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ

ไดในอนาคต  

 

สรุป 
จากการศึกษาและวิเคราะหผลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับเห็ดภูฐานบานกระทุมลมในเร่ือง พฤกษศาสตร 

การปลูกและเพาะเล้ียง การตรวจสอบสารอาหารและการแปรรูป     

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง เห็ดภูฐานบานกระทุมลม มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 

0.64 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  

3.  ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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