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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง
สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สรางขึน้ โดยผูว จิ ยั สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที
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ผลการวิจยั พบวา
1. ผลพัฒนาบทเรียนและประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
ทีส่ รางขึน้ มีความสอดคลองกันทุกองคประกอบ
2. ผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใช
บทเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
คำสำคัญ: บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น จิตวิทยาศาสตร สมโอ พืชเศรษฐกิจ

ABSTRACT
This research aimed to: 1) develop and evaluate a local science lesson on
“Pomelo, the Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province”; and 2) study
implementing results of the developed local science lesson in the aspects of learning
achievement, scientific mind and satisfaction. The research sample was 37 students of
grade 5, derived by cluster random sampling. The research instruments were an achievement
test, a scientific mind test and a satisfaction questionnaire constructed by the researcher.
The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.
The research findings revealed that:
1. The results of the development and evaluation of the local science lesson on
“Pomelo, the Economic Plant of Sam Phran District, Nakhon Pathom Province” showed the
IOC between 0.67 – 1.00, which indicated that all elements of the developed local science
lesson were congruent;
2. According to the implementing results of the lesson, the students’ learning
achievement after learning with the local science lesson was higher than that of before with
the statistical significance of .01 level. Moreover, the students’ scientific mind after implementing
the local science lesson was at a high level as well as the student’s satisfaction was at
a high level.
Keywords: local science lessons, scientific mind, pomelo, economic plant
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บทนำ
วิทยาศาสตร เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้น
อยางมีระบบ ประกอบดวยองคความรูแ ละกระบวนการทีจ่ ะไดมาซึง่ ความรูน นั้ ๆ ซึง่ มีทงั้ เปนความรูท ี่
เปนสากลและความรูท มี่ อี ยูเ ฉพาะถิน่ การศึกษาความรูเ ฉพาะถิน่ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จึงเปนหลักการสำคัญของวิทยาศาสตรทองถิ่น (local science) เพื่อสรางองคความรูที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกระจายอำนาจใหทองถิ่นเปนผูมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมในแตละทองถิ่น
มีการสงเสริมใหมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน
ในแตละชุมชน อันจะสงผลไปสูคนในชุมชนใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดำเนินชีวิต
ไดอยางเหมาะสมในสังคมโลกาภิวัตน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทามกลางการแขงขัน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตอยางแทจริง กระบวนการจัดการศึกษา
จึงจำเปนตองปรับกระบวนการใหผเู รียนมองกวาง คิดไกล ใฝดมี กี ารตอบสนองความตองการทีผ่ เู รียน
ไดเผชิญอยูใ นวิถชี วี ติ ทีแ่ ทจริง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกำหนดแนวทางการศึกษา
กระบวนการเรี ย นรู แ ละการจั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น โดยมี
ความสมดุลระหวางศาสตรและศิลป ทฤษฎีและปฏิบัติ เทคโนโลยีและธรรมชาติ (มาตรา 10 และ
มาตรา 27) ซึง่ จะนำไปสูก ารพัฒนาทองถิน่ อยางยัง่ ยืน (กรมวิชาการ, 2550) ผูส อนจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดทำเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับทองถิ่น พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ทดลองใช และการปรับปรุงแกไข ซึง่ เปนการวิจยั ทางการศึกษา ผูเ รียนไดใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรคนควาหาความรูในสิ่งที่ตองการอยางมีระบบ ตรงกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร
โดยใชชุมชนถิ่นอาศัยและปราชญชาวบานเปนแหลงศึกษาหาความรู เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม นักวิจัยและโจทยวิจัยเกิดจากผูเรียน ผูสอน และชาวบานรวมกันคนหาประเด็น
ทีต่ อ งการศึกษา จึงเปนการวิจยั ทีส่ รางความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment)
ชุมชนบานทรงคนอง ตั้งอยูที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พื้นที่
สวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก มีแมน้ำทาจีนไหลผานระหวางกลางของตำบล อาชีพ
สวนใหญของประชากรในตำบลทรงคนอง คือ การทำเกษตรกรรม เชน ทำสวนสมโอ ฝรั่ง มะพราว
หมาก เปนตน สมโอเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปนอันดับ 1 ในตำบลทรงคนองและเปนอาชีพ
ที่สืบทอดกันมาชานาน (องคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง, 2552) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอยูใน
ชุมชนอำเภอสามพราน ตั้งอยูเลขที่ 2 หมู 6 ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปดทำการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งโรงเรียนไดเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
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พืชเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบกับผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพการทำสวนสมโอ และเปน
การสงเสริมใหนกั เรียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับสมโอ ซึง่ เปนพืชเศรษฐกิจของชุมชนแหงนี้ เพือ่ ใหเกิดการสราง
องคความรูในสิ่งที่สำคัญใกลตัว เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด จิตวิทยาศาสตร
และเกิดจิตสำนึกทีด่ ตี อ ถิน่ อาศัยของตน
จากความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกอบอาชีพการทำสวน
สมโอของชุมชนสามพรานดังกลาวนี้ ผูว จิ ยั จึงตองการพัฒนาบทเรียนโดยมุง เนนการใชทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวมระหวางครู นักเรียน ผูบ ริหารสถานศึกษา โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวชุมชนบานทรงคนอง เพื่อเกิดองคความรู
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน ซึง่ จะนำไปสูก ารพัฒนานักเรียนใหมคี วามสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผลและเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูความจริง
จากธรรมชาติจากวิถชี วี ติ ของตนเองและชุมชน (กรมวิชาการ, 2545: 14) นอกจากนีย้ งั เปนการพิสจู น
ความสามารถของนักเรียนดานการพัฒนาศักยภาพ การคนหาองคความรูในทองถิ่นของตนเอง
ซึ่งทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดเกิดจิตวิทยาศาสตร (scientific
mind) เกิดการเรียนรูอ ยางสนุกสนาน มีเจตคติทดี่ ตี อ วิทยาศาสตร และเกิดจิตสำนึกทีด่ ตี อ ถิน่ อาศัย

วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ ทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

นิยามศัพทเฉพาะ
การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น หมายถึง สื่อการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนำ
ความรูไ ปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนได โดยประกอบดวยบทเรียนยอยทัง้ หมด 10 เรือ่ ง
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ผูเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 ทีม่ ตี อ บทเรียนทองถิน่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง คะแนนทีไ่ ดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ เรือ่ ง สมโอ
พืชเศรษฐกิจ แบบทดสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ
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จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะนิสัยของของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหา
ความรูโ ดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความสนใจใฝรู ความมุง มัน่ อดทน รอบคอบ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ นื่ ความมีเหตุผล การทำงานรวมกับผูอ นื่ ไดอยางสรางสรรค ซึง่ วัดไดจากแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้

วิธกี ารดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เปนลักษณะของงานวิจยั และพัฒนา (research and development) โดยมีขนั้ ตอน
ในการดำเนินงานวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 4 หองเรียน
รวมทัง้ สิน้ จำนวน 157 คน
2. กลุม ตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 หอง ป. 5/3 จำนวน 37 คน ซึง่ ไดจาก
การสุม แบบแบงกลุม (cluster random sampling)
ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษา
ตัวแปรตน คือ บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ตัวแปรตาม คือ ผลทีไ่ ดจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ แบงเปน
- ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
- จิตวิทยาศาสตร
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู
3. แบบวัดจิตวิทยาศาสตร
4. แบบวัดความพึงพอใจ
ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
งานวิจยั และพัฒนา (research and development) นีม้ ขี นั้ ตอนในการดำเนินงานวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพืน้ ฐาน
วิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ขอมูล
เกี่ยวกับสมโอ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนิน
การวิจัย และวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอ มูลจากแหลงการเรียนรูส วนสมโอ บริเวณชุมชนทรงคนอง
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อจะไดขอมูลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูในสภาพจริง
นำมาสรางเปนบทเรียนและแบบฝกหัดในการศึกษาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืช
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน
1. การร า งโครงร า งบทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น นำข อ มู ล จากขั้ น ตอนที่ 1 ได แ ก
การศึ ก ษานโยบายการศึ ก ษา การวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544
การวิเคราะหเอกสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 จากการสัมภาษณผูคนในชุมชน
ทรงคนองเกีย่ วกับการทำสวนสมโอ การสอบถามผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผสู อน ผูแ ทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูปกครองและนักเรียน มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. การประเมินบทเรียน
2.1 การตรวจสอบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น
เสร็จสิน้ ผูว จิ ยั ไดนำบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใหอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม
และปรับแกตามคำแนะนำ จากนั้นนำแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของโครงรางบทเรียน
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2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล นำเครื่องมือที่สรางขึ้น พรอมทั้งโครงรางบทเรียนไปให
ผูเ ชีย่ วชาญแตละทานพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของโครงรางบทเรียน
2.3 การวิเคราะหขอ มูลดานสวนประกอบโครงรางบทเรียน ใชคา ดัชนีความสอดคลอง
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผู วิ จั ย ได ด ำเนิ น การทดลองใช บ ทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั ม ภ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/3 จำนวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster random
sampling) จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ทัง้ หมด 157 คน
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เพื่ อ พิ จ ารณาผลที่ เ กิ ด กั บ กระบวนการทดลองใช บ ทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ด ว ยแบบแผนการวิ จั ย
การทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียน (one group pretest posttest design) ดังนี้
1. บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูวิจัยไดกำหนดแนวการสอน แผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน
6 สัปดาหจำนวน 10 ชั่วโมง ในภาคทฤษฎีผวู ิจัยไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบัติใหนักเรียน
ปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแหลงการเรียนรูสวนสมโอหมูบานทรงคนอง โดยผูวิจัยและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
ไดควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม
2. การจัดการเรียนการสอน
การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียน
วิทยาศาสตรทอ งถิน่ กับนักเรียนกลุม ตัวอยางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน
37 คน ซึ่งผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ใชเวลา
ในการสอน 6 สัปดาห จำนวน 18 ชัว่ โมง ในภาคทฤษฎีผวู จิ ยั ไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบตั ิ
ใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดที่กำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร และแหลงการเรียนรูส วนสมโอชุมชนบานทรงคนอง โดยผูว จิ ยั ไดควบคุมการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดลองวิ จั ย การพั ฒ นาบทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร ท อ งถิ่ น เรื่ อ ง ส ม โอพื ช เศรษฐกิ จ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข
ผูว จิ ยั ไดนำบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจอำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ไปใช และนำมาพิจารณาปรับปรุง เพือ่ พัฒนาใหไดบทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การสรางเครือ่ งมือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ โครงสรางหลักสูตร เนื้อหา
2. รางขอสอบ
3. ออกขอสอบ จำนวน 50 ขอ
4. ตรวจสอบคุณภาพของขอสอบ โดยหาคาความเทีย่ งตรงตามตามเนือ้ หา (content validity)
ดวยการใหผเู ชีย่ วชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาความสอดคลองของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
กับวัตถุประสงค (IOC: Item objective congruence) ไดคา IOC มีคา ระหวาง 0.67 – 1.00
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5. ปรับปรุงแกไข
6. นำแบบวัดผลสัมฤทธิไ์ ปทดลองใชกบั นักเรียนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง แตมคี วามใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน เพื่อหาคาความยาก และคาอำนาจจำแนกของขอสอบเปนรายขอ
รวมทัง้ หาคาความเชือ่ มัน่ (reliability) ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.93 คาความยาก มีคา ระหวาง 0.10 - 0.81
และคาอำนาจจำแนก มีคาระหวาง 0.36 - 0.89
7. คัดเลือกขอสอบที่ไดคุณภาพ
8. ปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธิ์จนไดแบบวัด จำนวน 30 ขอ
9. นำแบบวัดไปใชจริง
การสรางเครือ่ งมือแบบวัดจิตวิทยาศาสตร
1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่มีตอบทเรียน
วิทยาศาสตร
2. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ แลวนำมา
ปรับปรุงแกไข ไดคา IOC มีคา ระหวาง 0.67 – 1.00
3. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรทผี่ า นการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout)
กับนักเรียนทีไ่ มใชกลุม ตัวอยางจำนวน 50 คน
4. นำผลทีไ่ ดจากขอ 3 มาหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา (Į -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา ความเชือ่ มัน่ 0.89
5. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใชจริงกับกลุม ตัวอยาง
การสรางเครือ่ งมือแบบวัดความพึงพอใจ
1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน
ทองถิน่ วิทยาศาสตร
2. นำแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ ไดคา IOC มีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 แลวนำมาปรับปรุงแกไข
3. นำแบบวัดความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout)
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน
4. นำผลทีไ่ ดจากขอ 3 มาหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสมั ประสิทธิแ์ อลฟา (Į -Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น 0.80
5. นำแบบวัดความพึงพอใจจากขอ 4 ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง
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วิธกี ารวิเคราะหขอ มูล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก แบบทดสอบ แบบวั ด จิ ต วิ ท ยาศาสตร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที

ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจาก
บทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 2 ผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจำแนกตามหนวยการเรียนรู
หนวยการเรียนรูก ารทดลอง
®nª¥µ¦Á¦¸¥¦¼o µ¦¨°
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 1
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 2
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 3
®¨´Á¦¸¥
n°Á¦¸¥
®nª¥¸É 4
®¨´Á¦¸¥
**p <.01

.

x

S .D

5.432
7.162
5.351
6.919
5.000
6.838
5.622
7.027

1.482
1.573
1.111
1.211
1.312
1.500
1.114
1.404

d

S . Dd

t

1.730

1.694

6.211**

1.568

1.444

6.603**

1.838

2.089

5.353**

1.405

1.518

5.633**

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน ทั้ง 4 หนวย
การเรียนรู
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

t
µ¦°
S . Dd
x
S .D.
d
n°Á¦¸¥
14.541
3.633
3.162
2.872
6.696**
®¨´Á¦¸¥
17.703
3.688
P <.01
จากตารางที่ 3 แสดงวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยหลังเรียนมีคา สูงกวากอนเรียน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน
วิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 4 ผลการวัดจิตวิทยาศาสตร
°o Îµµ¤
1. Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Â¨oª¦¼o¹
¤¸ªµ¤»
2. Ä´ªÉ Ã¤Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°³Å¤n¤¸
µ¦®¸Á¦¸¥
3. ÁnÁnµ´Ê¸É°Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤
¦°
4. Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Â¨oªÎµÄ®o
Á}¦¼o´·ª·Á¦µ³®r ´Á¦µ³®r°¥nµ¤¸Á®»¤¸¨
5. µ¦Á¦¸¥µ¦°Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸µ¦ÄoÂ®¨nµ¦Á¦¸¥¦¼ªo ´» °»¦r µ¦Á¤¸¦· ÎµÄ®o¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³
´¬³¦³ªµ¦µª·¥µ«µ¦r¤µ ¹Ê
6. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸ÉÅ¤n´ ¤´¥Å¤nnµÄ
7. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}Á¦ºÉ°¸ÉÁ¦¸¥¦¼oÅo¥µ
8. Á¤ºÉ°¹´ªÉ Ã¤Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸ªµ¤» rÄ¤µ

x
4.081

S.D.
0.547

Â¨¨
Á®Èoª¥

4.054

0.575

Á®Èoª¥

1.027

0.164

Å¤nÁ®Èoª¥

4.135

0.585

Á®Èoª¥

4.459

0.505

Á®Èoª¥

1.081

0.277

Å¤nÁ®Èoª¥

1.135

0.347

Å¤nÁ®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥
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ตารางที่ 4 ผลการวัดจิตวิทยาศาสตร (ตอ)
°o Îµµ¤
9. µ¦Á¦¸¥Á¦º°É o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
¤¸µ¦·´·µ¦¨°Á¦·¤´¬³Á}µ¦Á¨º°Áª¨µÃ¥ÄnÁ®»
10. °¥µÄ®oÁª¨µ®¤Á¦Èª ¹Ê Á¤ºÉ°Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´
°»¤¦°
11. µ¦Á¦¸¥o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Á}ª·µ
¸ÉÁ¦¸¥Â¨oªÁ·ªµ¤¦¼o¹£µ£¼¤·Ä
12. Å¤n°°nµ®´º°¸ÉÁ¸¥É ª o°´Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °
»¤¦°
13. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦° ÎµÄ®o
Á}¸É¤°Ã¨Å¤nªoµÅ¨
14. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸É´»µ¦°»¦´¬r£µ¡Âª¨o°¤
15. ª¦nÁ¦·¤µ¦¨¼o¤Ã° Ä®o°¥¼n¼n´»¤¦°¨°Å
16. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°
Á}ª·µ¸ÉnÁ¦·¤ µ¦Â¨Á¨¸É¥ªµ¤·Á®È¹É ´Â¨³´µ¤µ¦
ÎµÅ¦³¥»rÄoÄ¸ª·¦³Îµª´Åo
17. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°¤¸ªµ¤
Á oµÄÂ¨³·´·Åo¸ªnµÁ¦ºÉ°°ºÉÇ
18. µ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤¦°Á}ª·µ
¸Éµn ÁºÉ°®nµ¥Á¡¦µ³¤¸¦³ªµ¦Â¨³ ´Ê °¤µ
19. °¥µÄ®oÁ¡·É¤Áª¨µµ¦Á¦¸¥Á¦ºÉ°o¤Ã°: ¡ºÁ«¦¬·®¨´ °»¤
¦°¤µ ¹ÊªnµÁ·¤
20. ª¦°»¦´¬r°µ¸¡Îµªo¤Ã° Ä®o°¥¼n¼n»¤¦°¨°Å
¦ª¤ o°ªµ¤µª´Ê®¤
¦ª¤ o°ªµ¤µ¨´Ê®¤

x
1.000

S.D.
0.000

Â¨¨
Å¤nÁ®Èoª¥

1.027

0.164

Å¤nÁ®Èoª¥

4.081

0.722

Á®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

4.135

0.673

Á®Èoª¥

4.162
4.189

0.688
0.660

Á®Èoª¥
Á®Èoª¥

4.243

0.760

Á®Èoª¥

1.000

0.000

Å¤nÁ®Èoª¥

4.000

0.667

Á®Èoª¥

4.216
4.160
1.030

0.630 Á®Èoª¥
0.637 Á®Èoª¥
0.106 Å¤nÁ®Èoª¥
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จากตารางที่ 4 แสดงวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก
อยูใ นระดับเห็นดวย โดยมีคา เฉลีย่ 4.160 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.637 และเมือ่ พิจารณาภาพรวม
ทางดานลบ แสดงวา อยูใ นระดับไมเห็นดวย โดยมีคา เฉลีย่ 1.030 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.106
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
ทองถิ่น
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555
ทีม่ ตี อ บทเรียนทองถิน่
o°¸É
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¦µ¥µ¦¦³Á¤·
³ªÄµ¦Á¦¸¥¦¼o
ÁºÊ°®µÁ¦¸¥µ¤¨Îµ´ ´Ê°
Å¤n¦¼o¹ÁºÉ°®nµ¥Äµ¦ÄoÁ¦¸¥o°·É
·¦¦¤ÄÁ¦¸¥nµÄ
Îµ°·µ¥ÄÁ¦¸¥Á oµÄnµ¥
£µ¡¦³°nµÄ
nª¥Ä®o f·´·Åo¸
Á oµÄÁºÊ°®µÅonµ¥ ¹Ê
µ¤µ¦«¹¬µoª¥Á°Åo
ÄoªÁ¦¸¥Åo
¦³Á¤·Ã¥£µ¡¦ª¤

x

3.97
3.92
3.54
3.92
4.14
3.75
3.89
3.97
3.64
4.08
3.88

S.D.
0.91
0.97
0.94
0.87
0.80
1.13
1.01
1.00
1.20
1.00
0.98

Â¨¨
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ
¡¹¡°Ä¤µ

จากตารางที่ 5 แสดงวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนทองถิ่น
อยู ใ นระดั บ มาก ( x̄ = 3.88, S.D. = 0.98) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า นั ก เรี ย นมี
ความพึ ง พอใจมาก โดยรายการประเมิ น ที่ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได แ ก คำอธิ บ าย
ในบทเรียนเขาใจงาย ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ใชทบทวนบทเรียนได ( x̄ = 4.08,
S.D. = 1.00) และรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก ไมรูสึกเบื่อหนาย
ในการใชบทเรียนทองถิน่ ( x̄ = 3.54, S.D. = 0.94)
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อภิปรายผล
การพัฒนาและประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนผลมาจาก
แผนการจัดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตร โดยใชบทเรียนวิทยาสาสตร เรือ่ ง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ไดผา นขัน้ ตอน กระบวนการสรางและพัฒนาใหมคี ณ
ุ ภาพอยางเปนระบบ
โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญ จึงสงผล
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับการวิจัยของจามรี
ศิริจันทร และคณะ (2549: 135-144) ซึ่งศึกษากระบวนการทำงานของครกมองในการตำขาวตาม
วัฒนธรรมของชาวอีสาน
ผลการทดลองใช แ ละปรั บ ปรุ ง บทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร นั้ น ผู วิ จั ย ทำการศึ ก ษาโดย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ อ นเรียนและหลังเรียน การศึกษาจิตวิทยาศาสตร การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในลักษณะของคะแนนหลังเรียนจากการใชบทเรียน
วิทยาศาสตรมีคาสูงกวากอนเรียนทั้งภาพรวมทั้งหมด และจำแนกเปนรายเลม แสดงใหเห็นวา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่องสมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน
จั ง หวั ด นครปฐม สามารถทำให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ดี ขึ้ น สอดคล อ งกั บ บุ ญ สิ ท ธิ์ จั น ทร ห อม
และคณะ (2549: 125-133) ศึกษาวิจยั กระบวนการผลิตขาวเกรียบวาว ดวยหญากระพังโหม ซึง่ เปน
ภูมปิ ญ
 ญาของทองถิน่ ในการนำเอาหญากระพังโหมมาใสในแปงทำขาวเกรียบ ทำใหขา วเกรียบหวาน
และกรอบ ความรูดังกลาวสามารถนำมาจัดทำเปนชุดการเรียนรู ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต และสมบัติของสาร โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
โดยใชชดุ การเรียนรูม คี า สูงกวากอนเรียน
สำหรั บ ผลการศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยาศาสตร ข องนั ก เรี ย นหลั ง จากเรี ย นโดยใช บ ทเรี ย น
วิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน
มีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาภาพรวม
ทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรที่ดีหลังจาก
ที่เรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนวิทยาศาสตร
ยังมีขนั้ ตอนทีเ่ ราความสนใจ กระตุน ความสนใจใหนกั เรียนเกิดความสงสัย เกิดปญหา และพยายาม
แกปญ
 หานัน้ ดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร ทำใหนกั เรียนเกิดความรูส กึ สนุกสนาน อยากเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
ตลอดเวลา สวนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการใชบทเรียนทองถิน่ อยูใ นระดับมาก ซึง่ เมือ่ พิจารณาเหตุผล พบวาเกิดจากคำอธิบายในบทเรียน
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เขาใจงาย และสามารถใชทบทวนบทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพงษนาถ นาถวรานันต
และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การเกษตรอินทรีย ชุมชน
บ า นหนองโพธิ์ ตำบลห ว ยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม ผลการประเมิ น
ความพึงพอใจในการะบวนการเรียนการสอนของผูเรียนอยูในระดับที่ดีมากที่สุด ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียน ผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทั้งสองระดับ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ นำไปใช
1.1 ในการพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการศึกษาขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในแงของความตองการ
รูปแบบที่ตองการใหสราง เนื้อหาที่ตองการ รวมถึงการวัดผลประเมินผลหลังจากมีการใชบทเรียน
วิทยาศาสตรแลว
1.2 ในการทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตรเรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการปรับปรุงบทเรียนหลังจากทดลองใชแลวทุกครัง้ เนือ่ งจาก
ถึงแมคา สถิตติ า ง ๆ เชน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จิตวิทยาศาสตร หรือความพึงพอใจทีม่ ตี อ บทเรียน
วิทยาศาสตร ตางก็ชใี้ หเห็นวาบทเรียนทีส่ รางขึน้ มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมทีจ่ ะนำไปใชในการจัดการเรียนรู
แต เ นื่ อ งจากในการสร า งหลั ก สู ต รนั้ น เมื่ อ เวลาผ า นไปจะมี ค วามล า สมั ย ไม ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
ในการใชบทเรียนทุกครัง้ จึงตองคำนึงถึงบริบท วาระโอกาส และเวลา ทีจ่ ะนำไปใช
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป
ควรมีการจัดทำบทเรียนทองถิน่ ในลักษณะนีเ้ พิม่ ขึน้ โดยอาจมีการบูรณาการในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหเนื้อหาสามารถใชในการจัดการเรียนรูไดกวางมากยิ่งขึ้น เพิ่มสื่อการสอน
ในแตละรายหนวยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนความเขาใจในเนือ้ หามากขึน้

สรุป
การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ งสมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชัน้ ที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจยั ไดดงั นี้
1. การพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรทอ งถิน่ เรือ่ ง สมโอพืชเศรษฐกิจ ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา อยูร ะหวาง 0.67 – 1.00
2. การทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ งสมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอ
สามพราน จั ง หวั ดนครปฐม คะแนนหลังเรีย นและคะแนนก อ นเรี ย นมีความแตกต างกั น อย างมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
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3. การศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร
นักเรียนมีจติ วิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูใ นระดับเห็นดวย เมือ่ พิจารณาภาพ
รวมทางดานลบ พบวา อยูใ นระดับไมเห็นดวย
4. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ บทเรี ย นวิ ท ยาศาสตร เรื่ อ ง ส ม โอ
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
ทองถิน่ อยูใ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเปนรายขอ นักเรียนมีความพึงพอใจมาก
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