
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 22

การพฒันาบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 
จังหวดันครปฐม สำหรบันกัเรยีนชวงชัน้ท่ี 2 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ  

อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
DEVELOPMENT OF LOCAL SCIENCE LESSON ON “POMELO,  

THE ECONOMIC PLANT OF SAM PHRAN DISTRICT,  
NAKHON PATHOM PROVINCE” FOR THE SECOND  

LEVEL STUDENTS OF JOSEPH UPATHAM SCHOOL,  

SAM PHRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE 

 

ณฏัฐธตีา  มาลาพนัธุ / NUTTEETA  MALAPHAN1 

พงษนาถ  นาถวรานนัต / PONGNART  NARTWARANANT2  

จิตติรตัน  แสงเลศิอุทัย / JITTIRAT  SAENGLOETUTAI3 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง 

สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษาผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร และความพึงพอใจ กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 จำนวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจติวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สรางข้ึนโดยผูวิจยั สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบที 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 ผลการวิจยั พบวา 
 1.  ผลพัฒนาบทเรียนและประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ 
พบวา มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวา บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
ทีส่รางข้ึนมคีวามสอดคลองกันทุกองคประกอบ 
 2.  ผลการใชบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนโดยใช
บทเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตร
ของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
คำสำคัญ:  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 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 เปนการศึกษาความรูเก่ียวกับปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติที่เกิดขึ้น

อยางมรีะบบ ประกอบดวยองคความรูและกระบวนการท่ีจะไดมาซึง่ความรูนัน้ ๆ ซึง่มทีัง้เปนความรูที่

เปนสากลและความรูทีม่อียูเฉพาะถ่ิน การศึกษาความรูเฉพาะถ่ินโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จึงเปนหลักการสำคัญของวิทยาศาสตรทองถ่ิน (local science) เพ่ือสรางองคความรูที่เชื่อมโยงกับ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกระจายอำนาจใหทองถ่ินเปนผูมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของสังคมในแตละทองถิ่น  

มีการสงเสริมใหมีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ในแตละชุมชน อันจะสงผลไปสูคนในชุมชนใหมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดำเนินชีวิต 

ไดอยางเหมาะสมในสังคมโลกาภิวัตน รูเทาทันการเปล่ียนแปลงทามกลางการแขงขัน และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการในชีวิตอยางแทจริง กระบวนการจัดการศึกษา 

จงึจำเปนตองปรบักระบวนการใหผูเรยีนมองกวาง คดิไกล ใฝดมีกีารตอบสนองความตองการทีผู่เรียน

ไดเผชญิอยูในวถีิชวิีตท่ีแทจรงิ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกำหนดแนวทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนรูและการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ใหสอดคลองกับทองถ่ิน โดยมี 

ความสมดุลระหวางศาสตรและศิลป ทฤษฎีและปฏิบัต ิ เทคโนโลยีและธรรมชาต ิ (มาตรา 10 และ

มาตรา 27) ซึง่จะนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน (กรมวิชาการ, 2550) ผูสอนจงึมบีทบาทสำคัญ

ในการจัดทำเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับทองถ่ิน พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 

การประเมินผล ทดลองใช และการปรับปรุงแกไข ซ่ึงเปนการวิจัยทางการศึกษา ผูเรียนไดใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรคนควาหาความรูในสิ่งท่ีตองการอยางมีระบบ ตรงกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร  

โดยใชชุมชนถิ่นอาศัยและปราชญชาวบานเปนแหลงศึกษาหาความรู เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม นักวิจัยและโจทยวิจัยเกิดจากผูเรียน ผูสอน และชาวบานรวมกันคนหาประเด็น 
ทีต่องการศึกษา จงึเปนการวิจยัท่ีสรางความเขมแขง็ทางปญญา (research for empowerment) 

 ชุมชนบานทรงคนอง ตั้งอยูที่ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ้ืนท่ี 

สวนใหญเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก มีแมน้ำทาจีนไหลผานระหวางกลางของตำบล อาชีพ

สวนใหญของประชากรในตำบลทรงคนอง คือ การทำเกษตรกรรม เชน ทำสวนสมโอ ฝรั่ง มะพราว 

หมาก เปนตน สมโอเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากเปนอันดับ 1 ในตำบลทรงคนองและเปนอาชีพ 
ที่สืบทอดกันมาชานาน (องคการบริหารสวนตำบลทรงคนอง, 2552) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภอยูใน

ชุมชนอำเภอสามพราน ตั้งอยูเลขท่ี 2 หมู 6 ตำบลทาขาม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เปดทำการสอนต้ังแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ซึ่งโรงเรียนไดเล็งเห็นความสำคัญเก่ียวกับ 
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พืชเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบกับผูปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพการทำสวนสมโอ และเปน 

การสงเสริมใหนกัเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับสมโอ ซึง่เปนพืชเศรษฐกจิของชมุชนแหงน้ี เพ่ือใหเกิดการสราง

องคความรูในสิ่งที่สำคัญใกลตัว เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิด จิตวิทยาศาสตร 

และเกิดจติสำนึกท่ีดตีอถ่ินอาศัยของตน 

 จากความสำคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกอบอาชีพการทำสวน 

สมโอของชุมชนสามพรานดังกลาวน้ี ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาบทเรียนโดยมุงเนนการใชทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร และการปฏิบตักิารแบบมสีวนรวมระหวางครู นกัเรียน ผูบรหิารสถานศึกษา โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน และชาวชุมชนบานทรงคนอง เพ่ือเกิดองคความรู 

ทีเ่ชือ่มโยงกับทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ภูมปิญญาทองถิน่ สงัคมและวัฒนธรรม ตลอดจน

ปญหาท่ีเกิดขึน้กับชมุชน ซึง่จะนำไปสูการพัฒนานักเรียนใหมคีวามสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค ใฝรู และแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูความจริง

จากธรรมชาติจากวิถีชวิีตของตนเองและชุมชน (กรมวิชาการ, 2545: 14) นอกจากน้ียังเปนการพิสจูน

ความสามารถของนักเรียนดานการพัฒนาศักยภาพ การคนหาองคความรูในทองถ่ินของตนเอง 

ซึ่งทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดเกิดจิตวิทยาศาสตร (scientific 

mind) เกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน มเีจตคตทิีด่ตีอวทิยาศาสตร และเกิดจติสำนึกท่ีดตีอถ่ินอาศัย 

 

วตัถปุระสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จงัหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือทดลองใชและปรบัปรงุบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จงัหวัดนครปฐม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน หมายถึง สื่อการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก

สภาพปญหาและความตองการของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูตามสภาพจริงของตนเอง สามารถนำ 
ความรูไปใชการพัฒนาตนเอง ครอบครวัและชุมชนได โดยประกอบดวยบทเรียนยอยท้ังหมด 10 เร่ือง   

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ผูเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปที ่5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 ทีม่ตีอบทเรยีนทองถ่ิน 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการทำแบบวัดผลสมัฤทธ์ิ เร่ือง สมโอ 

พืชเศรษฐกจิ แบบทดสอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก จำนวน 30 ขอ  
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 จิตวิทยาศาสตร หมายถึง ลักษณะนิสัยของของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาหา 
ความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย ความสนใจใฝรู ความมุงม่ัน อดทน รอบคอบ 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ประหยัด การรวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็น 
ของผูอืน่ ความมเีหตุผล การทำงานรวมกับผูอืน่ไดอยางสรางสรรค ซึง่วัดไดจากแบบวัดจติวิทยาศาสตร
ทีผู่วิจยัสรางข้ึน 
  
วธิกีารดำเนนิการ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม เปนลกัษณะของงานวิจยัและพัฒนา (research and development) โดยมีขัน้ตอน
ในการดำเนินงานวิจยั ดังน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอมลูพ้ืนฐาน 
 ขัน้ตอนท่ี 2 พัฒนาและประเมินบทเรียน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร 
 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรบัปรงุแกไข 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 ของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จำนวน 4 หองเรียน  
รวมทัง้ส้ิน จำนวน 157 คน  
 2. กลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 ของโรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ อำเภอ
สามพราน จงัหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 หอง ป. 5/3 จำนวน 37 คน ซึง่ไดจาก 
การสุมแบบแบงกลุม (cluster random sampling) 
 ตวัแปรทีใ่ชในการศกึษา  
 ตัวแปรตน คือ บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐม  
 ตวัแปรตาม คอื ผลทีไ่ดจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ แบงเปน 
  -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  - จติวิทยาศาสตร 
  - ความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง สมโอพืชเศรษฐกิจ 
อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
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 เครือ่งมือท่ีใชในการวจัิย 

 1.  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู 

 3.  แบบวดัจติวิทยาศาสตร 

 4.  แบบวดัความพึงพอใจ 

 

 ขัน้ตอนการพัฒนาบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจ อำเภอ

สามพราน จังหวดันครปฐม  

 งานวิจยัและพัฒนา (research and development) นีม้ขีัน้ตอนในการดำเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1  ศกึษาขอมลูพ้ืนฐาน 

 ขัน้ตอนท่ี 2  พัฒนาและประเมินบทเรียน 

 ขัน้ตอนท่ี 3  ทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

 ขัน้ตอนท่ี 4  ประเมินผลและปรบัปรงุแกไข 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาขอมูลพืน้ฐาน 

 วิเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ขอมูล

เก่ียวกับสมโอ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบทเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนิน 

การวิจัย และวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรรวบรวมขอมลู และวิเคราะหขอมลูจากแหลงการเรียนรูสวนสมโอ บรเิวณชุมชนทรงคนอง 

ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือจะไดขอมูลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูในสภาพจริง  

นำมาสรางเปนบทเรียนและแบบฝกหัดในการศึกษาเก่ียวกับการดำรงชีวิตของพืช 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาและประเมนิบทเรียน 

 1. การรางโครงรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน นำขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 ไดแก  
การศึกษานโยบายการศึกษา การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  

การวิเคราะหเอกสารกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 2 จากการสัมภาษณผูคนในชุมชน
ทรงคนองเก่ียวกับการทำสวนสมโอ การสอบถามผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ผูปกครองและนักเรียน มาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตร

ทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 
 2. การประเมินบทเรียน 

   2.1 การตรวจสอบบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 

เสรจ็สิน้ ผูวิจยัไดนำบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนไปใหอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม  

และปรับแกตามคำแนะนำ จากน้ันนำแบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ใหผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลองของโครงรางบทเรียน 
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   2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล นำเคร่ืองมือที่สรางข้ึน พรอมทั้งโครงรางบทเรียนไปให

ผูเชีย่วชาญแตละทานพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของโครงรางบทเรียน 

   2.3 การวิเคราะหขอมลูดานสวนประกอบโครงรางบทเรียน ใชคาดัชนคีวามสอดคลอง 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชบทเรยีนวิทยาศาสตร 

 การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินกับนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 5/3 จำนวน 37 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster random 

sampling) จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ทัง้หมด 157 คน 

 การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เพ่ือพิจารณาผลที่เกิดกับกระบวนการทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตร ดวยแบบแผนการวิจัย 

การทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียน (one group pretest posttest design) ดังน้ี 

 1. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึน 

   ผูวิจัยไดกำหนดแนวการสอน แผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ใชเวลาในการสอน 

6 สัปดาหจำนวน 10 ชั่วโมง ในภาคทฤษฎีผูวิจัยไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบัติใหนักเรียน

ปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดท่ีกำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และแหลงการเรียนรูสวนสมโอหมูบานทรงคนอง โดยผูวิจัยและคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

ไดควบคุมการปฏิบัติกิจกรรม  

 2. การจัดการเรียนการสอน 

   การทดลองใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองใชบทเรียน

วิทยาศาสตรทองถิน่ กับนกัเรียนกลุมตวัอยางโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 จำนวน 
37 คน ซึ่งผูวิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูในบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน ใชเวลา 

ในการสอน 6 สปัดาห จำนวน 18 ชัว่โมง ในภาคทฤษฎีผูวิจยัไดดำเนินการสอนเอง สวนในภาคปฏิบตัิ
ใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมตามรายละเอียดท่ีกำหนดในกิจกรรม โดยใชทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร และแหลงการเรียนรูสวนสมโอชมุชนบานทรงคนอง โดยผูวิจยั ไดควบคุมการปฏิบตัิ

กิจกรรม ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การทดลองวิจัยการพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจ  

 อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 

  

 ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมนิผลและปรบัปรงุแกไข 
 ผูวิจยัไดนำบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจอำเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม ไปใช และนำมาพิจารณาปรับปรงุ เพ่ือพัฒนาใหไดบทเรียนท่ีมปีระสทิธิภาพ 
 การสรางเครือ่งมือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ โครงสรางหลักสูตร เน้ือหา  
 2. รางขอสอบ 
 3. ออกขอสอบ จำนวน 50 ขอ 
 4. ตรวจสอบคณุภาพของขอสอบ โดยหาคาความเท่ียงตรงตามตามเน้ือหา (content validity) 
ดวยการใหผูเชีย่วชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
กับวตัถุประสงค (IOC: Item objective congruence) ไดคา IOC มคีาระหวาง 0.67 – 1.00  
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 5. ปรับปรุงแกไข 

 6. นำแบบวัดผลสมัฤทธ์ิไปทดลองใชกับนกัเรียนท่ีไมใชกลุมตวัอยาง แตมคีวามใกลเคียงกับ 

กลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน เพ่ือหาคาความยาก และคาอำนาจจำแนกของขอสอบเปนรายขอ 

รวมทัง้หาคาความเช่ือมัน่ (reliability) ไดคาความเช่ือมัน่ 0.93 คาความยาก มคีาระหวาง 0.10 - 0.81 

และคาอำนาจจำแนก มีคาระหวาง 0.36 - 0.89   

 7. คัดเลือกขอสอบที่ไดคุณภาพ 

 8. ปรับปรุงแกไขแบบวัดผลสัมฤทธ์ิจนไดแบบวัด จำนวน 30 ขอ 

 9. นำแบบวัดไปใชจริง 

 การสรางเครือ่งมือแบบวดัจติวทิยาศาสตร 

 1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับแบบวัดจิตวิทยาศาสตรที่มีตอบทเรียน

วิทยาศาสตร  

 2. นำแบบวัดจิตวิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ แลวนำมา

ปรบัปรงุแกไข ไดคา IOC มคีาระหวาง 0.67 – 1.00  

 3. นำแบบวัดจติวิทยาศาสตรทีผ่านการตรวจสอบและปรับปรงุแกไขไปทดลองใช (tryout) 

กับนกัเรียนท่ีไมใชกลุมตวัอยางจำนวน 50 คน 

 4. นำผลท่ีไดจากขอ 3 มาหาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมัน่ 0.89 

 5. นำแบบวัดจติวิทยาศาสตรไปใชจรงิกับกลุมตวัอยาง  

 การสรางเครือ่งมือแบบวดัความพงึพอใจ 

 1. ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

ทองถ่ินวิทยาศาสตร  

 2. นำแบบวัดความพึงพอใจไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ ไดคา IOC มีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 แลวนำมาปรับปรุงแกไข 

 3. นำแบบวัดความพึงพอใจที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (tryout) 

กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน 

 4. นำผลท่ีไดจากขอ 3 มาหาคาความเช่ือมัน่ โดยใชสมัประสทิธ์ิแอลฟา (   -Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่น 0.80 
 5. นำแบบวัดความพึงพอใจจากขอ 4 ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  
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 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก แบบทดสอบ แบบวัดจิตวิทยาศาสตร และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบที 

 

ผลการวจัิย 
 ตอนท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลงัเรยีนจาก

บทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง สมโอพืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  

 

ตารางที ่2 ผลการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนจำแนกตามหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรูการทดลอง   

   

  x  .S D  d  . dS D  t 
 1 

 
 5.432 1.482 

1.730 1.694 6.211** 
 7.162 1.573 

 2 
 

 5.351 1.111 
1.568 1.444 6.603** 

 6.919 1.211 
 3 

 
 5.000 1.312 

1.838 2.089 5.353** 
 6.838 1.500 

 4 
 

 5.622 1.114 
1.405 1.518 5.633** 

 7.027 1.404 
**p <.01 

  จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาคะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน ทั้ง 4 หนวย 

การเรียนรู  

  

. 
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  S.D.  
1. :  

 
4.081 0.547  

2. : 
 

4.054 0.575  

3. :  
 

1.027 0.164  

4. : 
  

4.135 0.585  

5. :  
   

 

4.459 0.505  

6. :  
 

1.081 0.277  

7. :  
 

1.135 0.347  

8. :  
 

1.000 0.000  

x

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน    

  

  

  

 จากตารางท่ี 3 แสดงวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยหลังเรียนมีคาสงูกวากอนเรียน  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน
วทิยาศาสตรเรือ่ง สมโอ พชืเศรษฐกิจชมุชน อำเภอสามพราน จังหวดันครปฐม  
 
ตารางที ่4  ผลการวัดจติวิทยาศาสตร 

 

 x  .S D  d  . dS D  t 
 14.541 3.633 

3.162 2.872 6.696** 
 17.703 3.688 

P <.01 

. 
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  S.D.  
9. :  

 
1.000 0.000  

10. :  
 

1.027 0.164  

11. :   
 

4.081 0.722  

12. : 
 

1.000 0.000  

13. :  
 

1.000 0.000  

14. :  
 

4.135 0.673  

15.    4.162 0.688  
16. :  

 
 

4.189 0.660  

17.  : 
 

4.243 0.760  

18. : 
 

1.000 0.000  

19. :  
        

4.000 0.667  

20.    4.216 0.630  
 4.160 0.637  

 1.030 0.106 

x

ตารางที ่4  ผลการวัดจติวิทยาศาสตร (ตอ) 
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 จากตารางที ่ 4 แสดงวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก 

อยูในระดบัเหน็ดวย โดยมคีาเฉลีย่ 4.160 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.637 และเมือ่พจิารณาภาพรวม

ทางดานลบ แสดงวา อยูในระดับไมเห็นดวย โดยมีคาเฉล่ีย 1.030 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.106   

 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

ทองถ่ิน  

 

ตารางที ่5 ความพึงพอใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555  

 ทีม่ตีอบทเรยีนทองถ่ิน 

  
  x  S.D.  

1  3.97 0.91  
2  3.92 0.97  
3  3.54 0.94  
4  3.92 0.87  
5  4.14 0.80  
6  3.75 1.13  
7  3.89 1.01  
8  3.97 1.00  
9  3.64 1.20  
10  4.08 1.00  

 3.88 0.98  

 จากตารางท่ี 5 แสดงวา ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนทองถ่ิน  
อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.88, S.D. = 0.98) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนม ี

ความพึงพอใจมาก โดยรายการประเมินท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก คำอธิบาย 

ในบทเรียนเขาใจงาย ( x̄ = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ใชทบทวนบทเรียนได ( x̄ = 4.08,  

S.D. = 1.00) และรายการประเมินท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก ไมรูสึกเบ่ือหนาย 

ในการใชบทเรียนทองถ่ิน ( x̄ = 3.54, S.D. = 0.94) 
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อภิปรายผล 
 การพัฒนาและประเมินผลและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจ 

อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 พบวา นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนผลมาจาก 

แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยใชบทเรียนวิทยาสาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอ 

สามพราน จงัหวัดนครปฐม ไดผานข้ันตอน กระบวนการสรางและพัฒนาใหมคีณุภาพอยางเปนระบบ 

โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหาและยึดหลักผูเรียนเปนสำคัญ จึงสงผล

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับการวิจัยของจามรี   

ศิริจันทร และคณะ (2549: 135-144) ซึ่งศึกษากระบวนการทำงานของครกมองในการตำขาวตาม

วัฒนธรรมของชาวอสีาน 

 ผลการทดลองใชและปรับปรุงบทเรียนวิทยาศาสตรนั้น ผู วิจัยทำการศึกษาโดย 

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน การศึกษาจติวิทยาศาสตร การศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในลักษณะของคะแนนหลังเรียนจากการใชบทเรียน

วิทยาศาสตรมีคาสูงกวากอนเรียนท้ังภาพรวมท้ังหมด และจำแนกเปนรายเลม แสดงใหเห็นวา 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ืองสมโอ พืชเศรษฐกิจ อำเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สามารถทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น สอดคลองกับบุญสิทธ์ิ จันทรหอม  

และคณะ (2549: 125-133) ศกึษาวิจยักระบวนการผลิตขาวเกรียบวาว ดวยหญากระพังโหม ซึง่เปน

ภูมปิญญาของทองถิน่ในการนำเอาหญากระพังโหมมาใสในแปงทำขาวเกรียบ ทำใหขาวเกรียบหวาน

และกรอบ ความรูดังกลาวสามารถนำมาจัดทำเปนชุดการเรียนรู ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เร่ืองสิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต และสมบัติของสาร โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

โดยใชชดุการเรียนรูมคีาสงูกวากอนเรียน  

 สำหรับผลการศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียน

วิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียน 
มีจิตวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาภาพรวม 

ทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตรที่ดีหลังจาก 

ที่เรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนวิทยาศาสตร 
ยังมขีัน้ตอนทีเ่ราความสนใจ กระตุนความสนใจใหนกัเรียนเกิดความสงสยั เกิดปญหา และพยายาม

แกปญหาน้ันดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน อยากเรียนรูวิทยาศาสตร

ตลอดเวลา สวนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง สมโอ  
พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ 

ตอการใชบทเรียนทองถ่ิน อยูในระดับมาก ซึง่เมือ่พิจารณาเหตุผล พบวาเกิดจากคำอธิบายในบทเรียน
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เขาใจงาย และสามารถใชทบทวนบทเรียนได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพงษนาถ นาถวรานันต 

และคณะ (2550) ศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การเกษตรอินทรีย ชุมชน 

บานหนองโพธ์ิ ตำบลหวยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการะบวนการเรียนการสอนของผูเรียนอยูในระดับท่ีดีมากท่ีสุด ผูเรียนมีความสุข 

ในการเรียน ผูสอนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นท้ังสองระดับ 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช 

   1.1 ในการพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง สมโอพืชเศรษฐกิจชมุชน 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ควรมีการศึกษาขอมูลจากผูที่เก่ียวของในแงของความตองการ  

รูปแบบที่ตองการใหสราง เน้ือหาท่ีตองการ รวมถึงการวัดผลประเมินผลหลังจากมีการใชบทเรียน

วิทยาศาสตรแลว 

   1.2  ในการทดลองใชและปรบัปรงุบทเรยีนวิทยาศาสตรเร่ือง สมโอพชืเศรษฐกจิชมุชน 

อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม ควรมกีารปรับปรงุบทเรียนหลังจากทดลองใชแลวทุกคร้ัง เน่ืองจาก

ถึงแมคาสถิตติาง ๆ เชน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จติวิทยาศาสตร หรอืความพงึพอใจทีม่ตีอบทเรยีน

วิทยาศาสตร ตางก็ชีใ้หเห็นวาบทเรียนท่ีสรางข้ึนมคีณุภาพ เหมาะสมท่ีจะนำไปใชในการจดัการเรียนรู 

แตเน่ืองจากในการสรางหลักสูตรน้ัน เมื่อเวลาผานไปจะมีความลาสมัย ไมทันตอเหตุการณ  

ในการใชบทเรียนทุกคร้ัง จงึตองคำนึงถึงบรบิท วาระโอกาส และเวลา ทีจ่ะนำไปใช  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

   ควรมกีารจดัทำบทเรยีนทองถิน่ในลกัษณะน้ีเพ่ิมขึน้ โดยอาจมกีารบรูณาการในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือใหเน้ือหาสามารถใชในการจัดการเรียนรูไดกวางมากย่ิงข้ึน เพ่ิมสื่อการสอน
ในแตละรายหนวยเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอนความเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 
 

สรปุ 
 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองสมโอพืชเศรษฐกจิ อำเภอสามพราน จงัหวัด
นครปฐม สำหรับนกัเรียนชวงชัน้ท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิจยัไดดงัน้ี 

 1.  การพัฒนาและประเมินผลบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง สมโอพืชเศรษฐกจิ ไดคา

ดชันคีวามสอดคลอง (IOC) มคีาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  

 2. การทดลองใชและปรบัปรงุบทเรยีนวิทยาศาสตร เร่ืองสมโอพชืเศรษฐกจิชมุชน อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมี 
นยัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01  
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 3. การศึกษาจิตวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

นกัเรียนมีจติวิทยาศาสตรในภาพรวม สำหรับขอความทางบวก อยูในระดับเห็นดวย เมือ่พิจารณาภาพ

รวมทางดานลบ พบวา อยูในระดับไมเห็นดวย  

 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง สมโอ  

พืชเศรษฐกิจชุมชน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน

ทองถ่ิน อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ นกัเรียนมีความพึงพอใจมาก   
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