
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 59

ผลการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
THE IMPACTS OF USING THE SCIENTIFIC FOLK TOYS TO DEVELOP 

SCIENCE PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC ATTITUDES OF      
GRADE – 5  STUDENTS 

 

อารีรัตน สะอาดเอี่ยม/ AREERAT SA-ARDAIUM1   

เนติ เฉลยวาเรศ/ NETI CHALOEYWARES2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจาก
การใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียน และ 2) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน หัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 32 คน โดย 
การสุมอยางงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 2) แผนการ
จัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และ 4) แบบสอบถามเจตคติ 
ทางวิทยาศาสตรวิเคราะห ขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) compare of the science process skills 

of grade–5 students before and after using the scientific folk toys in science and 2) 

to study the students’ scientific attitudes after using the scientific folk toys. The sample 

used in this study was 32 grade-5 students sciceted by simple random sampling from 

Watbangbon School, during the second semester of the academic year 2011. The instruments 

used were 1)  scientific folk toys, 2) lesson plans, 3) the science process skills test, and 4) 

the students’ scientific attitudes questionnaire. The data were analyzed in terms of mean, 

standard deviation and t-test. 

 The research results were as follows: 

 1.   The students’ science process skills after implementing the scientific folk 

toys was higher at a significance level of .05.    

 2.  The students’ scientific attitudes was positive  after using  the  scientific folk 

toys and overall attitude was at high level. 

 

Keyword :  scientific folk toys, science process skill, scientific attitudes 

 

บทนำ 
 การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความ

สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยไดใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิต ใหมีความสะดวกสบายข้ึน ถาพิจารณาส่ิงท่ีอยูรอบตัวเราจะพบวาลวนแตพัฒนาข้ึนมา
จากความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งสิ้น วิทยาศาสตรจึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของ

บุคคลทุกเพศทุกวัย และนับวันจะมีความสำคัญมากย่ิงขึ้น จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีประชากรในประเทศ
จะตองมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รูจักใช

ความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล พรอมท่ีจะรับและใช

วิทยาศาสตรอยางถูกตองเหมาะสมทันตอสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยใหคนพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค  

คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสำคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ สามารถตัดสินโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร

เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในสถานศึกษา ดวยการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปดโอกาสใหมี 
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การแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐานและ

ทันตอความกาวหนาของโลก รวมทั้งนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหมตามวิถี

ชีวิตของสังคมไทย เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนการพัฒนาที่ย่ังยืน (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546: 1) 

 จากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2553 ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวานักเรียนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร 

รอยละ 42.32 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู รอยละ 45.21 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 

41.36 และ ดานเจตคติ รอยละ 32.15 มีนักเรียนท่ีอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 24.50 อยูใน

เกณฑพอใช รอยละ 66.73 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ 8.77 ในระดับกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญ

สองพี่นอง นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 48.97 เมื่อพิจารณารายดาน ดานความรู

รอยละ 52.81 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 47.69  และดานเจตคติ รอยละ 39.21 นักเรียนอยูใน

เกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 อยูในเกณฑระดับดี รอยละ 

16.89 และในระดับโรงเรียน พบวาโรงเรียนวัดบางบอนมีคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 

44.50 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความรู รอยละ 44.00 ดานทักษะกระบวนการ รอยละ 42.00 

และดานเจตคติ รอยละ 32.45 นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง รอยละ 

13.33 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 73.33 และอยูในเกณฑดี รอยละ 13.33 จะเห็นไดวาผลคะแนน

เฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทั้งระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ระดับกลุมโรงเรียนและในระดับโรงเรียนมีผลการประเมินคอนขางต่ำ และจาก 

การประเมินคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนอง (สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2, 2554: 17) และในวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 พบวาอยูในเกณฑดี รอยละ 16.89 อยูในเกณฑพอใช รอยละ 70.06 และอยูในเกณฑ 
ที่ตองปรับปรุง รอยละ 13.05 ซึ่งภาพรวมผลการประเมินยังไมเปนท่ีนาพอใจเพราะถือวาคะแนน 

ยังต่ำอยู และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ภายในกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญสองพ่ีนองยังพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคือ 

ครูยึดตนเองเปนศูนยกลาง การเรียนเนนการทองจำ เรียนเน้ือหาเฉพาะในบทเรียนทำใหลืมงาย 

นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการปฏิบัติกิจกรรม และไมสามารถนำความรูและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการแกปญหาในการดำรงชีวิตประจำวันได ทำใหนักเรียน 

เกิดความเบ่ือหนายในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติที่ไมดีตอวิทยาศาสตร ดังน้ัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนอกจากการพัฒนาดานความรูแลวควรพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติตอวิทยาศาสตรใหเพ่ิมสูงขึ้นดวย 
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 การเรียนวิทยาศาสตรไมใชเปนการสอนใหจดจำในเน้ือหา แตตองมีการฝกปฏิบัติการใช

กระบวนการแสวงหาความรู การทำงาน การตัดสินและการปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงและ

ความกาวหนาของวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ตองการใหผูเรียนไดมีโอกาสในการสรางองคความรูดวย

ตนเอง ไดเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง เนนในเรื่องบทบาทของผูเรียนเปนสำคัญท่ีสุดในการจัด 

การเรียนการสอน การศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการใหการศึกษาแกผูเรียนท่ีอยูในชวงวัย

เจริญเติบโต มีการพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา การใหความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

ควรจะใหทั้งความรูและฝกใหผูเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งวิธีการแสวงหาความรู

แบบวิทยาศาสตรใหสอดคลองไปกับชีวิตจริงอยางเปนระบบเปนข้ันตอน ใชวิธีการสอนท่ีเนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนประการสำคัญ เพราะการเตรียมผูเรียนใหมกีารพัฒนาแนวความคิด
และสติปญญายอมเปนการเตรียมสรางประชากรที่มีคุณภาพใหแกประเทศชาติในอนาคตการสอน

วิทยาศาสตรสำหรับเด็กประถมศึกษาไมควรเนนวิชาการเพียงดานเดียว แตควรเนนการพัฒนา 

ความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กๆ ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับ

ประถมศึกษาจึงควรใหเด็กๆ เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ดังท่ี 

จำริต กำจาย (2544: 18) และบุปผา นราภาร (2548: 3) ไดกลาวถึงความสัมพันธของเด็กและ 

การเลนวา การเลนเปนอาชีพถาวรของเด็ก เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนตองไมแยกการเลน 

ออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กัน จะทำใหเด็กต่ืนตัวอยูเสมอ 

แมนวาเด็กแตละคนจะมีความรูสึกนึกคิดท่ีตางกัน แตสิ่งหน่ึงท่ีเด็กชอบเหมือนกันคือการเลน ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ และการเลนของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณ

ประกอบการเลนหรือของเลนท่ีเหมาะสม ประสาท เนืองเฉลิม (2546: 70) ไดกลาวสรุปไววา “ของเลนชวย

สงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะกระบวนการ 
ขั้นพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาทสัมผัสและเกิดการเช่ือมโยงสัมพันธทางวิทยาศาสตร” 

การนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพ้ืนบานมาเปนสาระในการเรียนวิทยาศาสตรในชั้นเรียนทำให 

ไดรับประโยชนสองทาง คือเปนท้ังการแสวงหาความรูเชิงวิทยาศาสตร และการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนการเช่ือมโยงความรูสมัยเกากับความรูสมัยใหมไดอยางกลมกลืน ของเลนพ้ืนบานไทย

บางชนิดก็แฝงดวยความคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร บางชนิดก็ใชในการฝกทักษะดานตางๆ 

ของผูเลน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2544: คำนำ) ไดกลาววา ของเลน
พ้ืนบานไทยแสดงถึงความคิดสรางสรรคของภูมิปญญาไวอยางนาภาคภูมิใจ และยังสามารถอธิบาย

ไดดวยหลักการวิทยาศาสตรซ่ึงจะเปนประโยชนตอครู พอ แม ผูปกครอง ไดนำความรูเชิงวิทยาศาสตร

จากของเลนพ้ืนบานไปถายทอดแกเด็กๆ ใหเกิดการเรียนรูคุณคาของวัฒนธรรมพ้ืนบานและรวมกัน

อนุรักษของเลนพ้ืนบานใหคงสืบไป 
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 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนำของเลนพ้ืนบานมาใชเปนสื่อ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐานคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนกประเภท ทักษะ
การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและส่ือความหมาย
ขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการทำนายหรือการพยากรณ 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชสื่อของเลนพ้ืนบาน
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 2.  เพ่ือศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใช
ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ของกลุมโรงเรียนหัวโพธ์ิ ศรีสำราญ
สองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 จำนวน 12 โรงเรียน นักเรียนท้ังหมด 371 คน 
 2.  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอน กลุมโรงเรียน
หัวโพธ์ิ  ศรีสำราญสองพ่ีนอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2554 ไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยวิธีจับสลาก
โรงเรียนมา 1 แหง ไดโรงเรียนวัดบางบอน ซึ่งมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน 1 หองเรียน 
จำนวนนักเรียน 32 คน 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรตน ไดแก ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 
  ตัวแปรตาม ไดแก 
  1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.  เจตคติทางวิทยาศาสตร 
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คำนิยามศัพทเฉพาะ 
 ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนำแนวคิดภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกต

ใหสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรโดยใชเศษวัสดุที่หางายในทองถ่ินหรือเศษวัสดุที่เหลือใช

มาประดิษฐเปนของเลน เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน และนำไปสูทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร ชวยใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรพัฒนาความคิดและทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร ไดแก ของเลน 8 ชนิด กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) เรือกาบมะพราว 

แหวแว (จักจั่น) ไมโพละ (อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) กระบอกฉีด 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน

จนเกิดความชำนาญ คลองแคลวแมนยำ และความสามารถในการคิดเพ่ือคนหาความรู มาใช 

แกปญหาในการศึกษาคนควา และแกปญหาตางๆ ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้ 

เปนทักษะข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักษะการจำแนก

ประเภท ทักษะความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำและ 

สื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการทำนายหรือการพยากรณ  

 เจตคติทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคลท่ีมีตอกิจกรรมที่เก่ียวของ

กับวิทยาศาสตร ทั้งในดานบวกและดานลบ อันเปนผลมาจากประสบการณที่เคยไดรับ เจตคติทาง

วิทยาศาสตรจะเก่ียวกับ ความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความซ่ือสัตย 

ความมีระเบียบรอบคอบและความใจกวางอันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 เนื้อหาท่ีใช 

 เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาเปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เร่ืองแรงและความดัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 ระยะเวลาที่ใช 

 ในการทำวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทำการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลาใน
การศึกษา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาในการศึกษา 15 ชั่วโมง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย                                                                                             

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
  1.  ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  2.  แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แรงและความดัน 

  3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  4.  แบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร 
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 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัย มีดังน้ี 

 1.  ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  ในการประดษิฐของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรทีใ่ชเปนสือ่ในการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  ศึกษาเอกสาร วารสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ของเลนพ้ืนบานกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคนิค 

การสรางส่ือที่เปนของเลนพ้ืนบานท่ีมีความสอดคลองกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน ที่นาจะนำมา

ประดิษฐเปนของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  1.2  สำรวจรายช่ือของเลนพ้ืนบานท่ีเด็กๆ หรือประชาชนในทองถ่ินนิยมเลนกัน 

เมื่อสมัยยังเปนเด็ก และยังนิยมเลนกันอยู และปรากฏอยูในทองถ่ินของอำเภอสองพ่ีนองโดยวิธี 

การสัมภาษณ 

  1.3  รวบรวมของเลนพ้ืนบานจากภูมิปญญาชาวบาน มาพัฒนาเปนของเลนพ้ืนบาน

ทางวิทยาศาสตร เพ่ือนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร 

  1.4  นักเรียนไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกของเลนในทองถิ่นที่สอดคลองกับเน้ือหา

และเหมาะสมตอการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจำนวน 8 ชิ้น และมีเกณฑ 

ในการคัดเลือกของเลนดังน้ี 1) ของเลนตองมีความสัมพันธกับเรื่องที่ตองการใหนักเรียนไดเรียนรูและ

ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 2) ของเลนตองเหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรูและประสบการณเดิม 

3) ของเลนน้ันตองผานประสาทสัมผัสทั้งหา 4) วัสดุที่ใชเปนวัสดุที่เหลือใช หางาย มีในทองถ่ิน 

  1.5  นักเรียนทดลองประดิษฐของเลนตามตัวอยาง และตามความสนใจของนักเรียน

เปนรายบุคคล 

  1.6  นักเรียนไดประดิษฐของเลนตามลักษณะการเลนและหลักการทางวิทยาศาสตร 
พรอมทั้งเขียนวิธีเลน กลุมแรงลัพธ ไดแก กงจักร ลูกขาง กังหันกระบอก (กำหมุน) กลุมแรงลอยตัว 
ไดแก เรือกาบมะพราว กลุมแรงเสียดทาน ไดแก แหวแว (จักจั่น) กลุมแรงดันอากาศ ไดแก ไมโพละ 

(อีโปะ) คอปเตอรไมไผ (ใบพัดแมลงปอ) และกลุมดันของของเหลว ไดแก กระบอกฉีด 

  1.7  รวบรวมของเลน วิเคราะหความสัมพันธของของเลนกับทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะข้ันพ้ืนฐาน 

  1.8  นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรพรอมเอกสารประกอบไปใหผูเช่ียวชาญ 

5 ทานตรวจสอบประเมินความสอดคลอง (IOC) กับเน้ือหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  1.9  นำคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทานมาวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง 
พบคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทั้ง 10 ขอ 

  1.10 นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรไปทดลองแบบเด่ียว (1:1) กับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 3 คน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหหาคา
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ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยใชสูตร E1 / E2 พบวาของเลนพ้ืนบานทางวิทยาสาสตรมีคาประสิทธิภาพ

เทากับ 78.00/ 76.67 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 จึงไดปรับปรุงแกไขใหม โดยเพ่ิมคำอธิบาย 

เพ่ิมรูปภาพ จากน้ันจึงนำไปทดลองแบบกลุม (1:10) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 

บานหนองโพธ์ิ จำนวน 9 คน พบวา ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 

80.89/80.74 ปรับปรุงแกไขโดยตรวจสอบความชัดเจนของเน้ือหา แลวจึงนำไปทดลองภาคสนาม 

(1:100) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของท้ังสองโรงเรียนๆ ละ 30 คน พบวาของเลนพ้ืนบาน

ทางวิทยาศาสตรมีคาประสิทธิภาพเทากับ 84.30/81.17 
  1.11  นำของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรมาทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 กับกลุมตัวอยางนักเรียนโรงเรียนวัดบางบอน จำนวน 32 คน 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู 

  2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถม

ศึกษาปที่ 5 สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนที่ เร่ืองแรงและความดัน 

  2.2  สรางแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 5 แผน ในแตละแผนการจัดการเรียนรู

ประกอบดวย ชื่อเร่ือง มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระสำคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู  

สื่อ/แหลงการเรียนรู การวัดผลประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู 5 แผนมีรายละเอียด ดังน้ี 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง แรงลัพธ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง แรงลอยตัว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 3 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่3 เร่ือง แรงเสียดทาน ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่4 เร่ือง แรงดนัอากาศ ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที ่5 เร่ือง แรงดนัของของเหลว ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 2 ชัว่โมง 

  2.3  นำแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางข้ึนไปใหผูเชีย่วชาญ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง 
ความครอบคลุมเน้ือหา และโครงสราง เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และหาคาดัชนีความสอดคลอง

ของแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แรงและความดัน 

  2.4  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ

และนำมาทดลองใช เพ่ือนำมาพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยการใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตร กอนจะนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
วัดบางบอนตอไป 

 3.  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชคำถามเพ่ือใหเกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  3.2  ศึกษาขอบเขตและระดับของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม 

กับวัย ความสนใจ และความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน 

  3.3  สรางแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 

(multiple choice) ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ขอ เพ่ือวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นพ้ืนฐาน 8 ทักษะ คือทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคำนวณ ทักทักษะการจำแนก

ประเภท ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทำ

และส่ือความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล ทักษะการพยากรณ   

  3.4  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญจำนวน  

5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา ลักษณะการใชคำถาม ตัวเลือก 

ความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับลักษณะพฤติกรรม 

  3.5  นำคะแนนท่ีไดไปบันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

ในแตละขอและหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับพฤติกรรม พบวา แบบทดสอบ 

วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีคา IOC ตั้งแต 0.80-1.00 

  3.6  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง

ใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ จำนวน 30 คน โรงเรียนวัดไผขาด 

จำนวน 30 คน รวม 60 คน 

  3.7  นำแบบทดสอบไปตรวจใหคะแนน ขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอที่ผิด ไมตอบหรือขอ

ที่ตอบมากกวาหน่ึงตัวเลือกให 0 คะแนน 

  3.8  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และหาคาอำนาจ

จำแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไปจากจำนวน 50 ขอ ใหไดขอสอบจำนวน 30 ขอ เพ่ือนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 

  3.9  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
โดยใชสูตร  KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) ไดคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.887 

  3.10  นำแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบปรับปรุง

แกไขแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดบางบอนตอไป 

 4.  แบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  4.1  ศึกษาคนควาวิธีการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรจากหนังสือ

หลักการวิจัยทางการศึกษา เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และงานวิจัยท่ีสรางแบบวัดเจตคติท่ีคลายคลึงกัน 

  4.2  ศึกษาคนควารวบรวมเก่ียวกับเจตคติทางวิทยาศาสตรเพ่ือนำมาใชเปนขอมูล 

ในการสรางและปรับปรุงแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยขอคำถามท่ีมีลักษณะเปน

มาตรสวนประมาณคาของลิเคอรท (Likert) ประกอบดวยขอความเชิงบวกและเชิงลบ 
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  4.3  สรางแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตร ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 

จำนวน 20 ขอ กำหนดมาตรสวนเปน 5 ระดับ และกำหนดเปนคาคะแนนในแตละรายการท่ีประเมิน 

  4.4  นำแบบสอบถามวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเปนรายขอ เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

พบวาแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองรายขออยูระหวาง 0.60-1.00 และดัชนีความสอดคลอง

รวมทั้งฉบับเทากับ 0.97 แสดงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเน้ือหา 

  4.5  นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถม

ศกึษาปที ่5 โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ จำนวน 30 คน และโรงเรียนวัดไผขาด จำนวน 30 คน รวม 60 คน 

ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และไดเรียนหนวยการเรียนรูเร่ือง แรงและความดันโดยใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนมาแลว 

  4.6  นำผลการตรวจสอบแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรมาเทียบคะแนน 

ตามเกณฑซึ่งเปนมาตรสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100) 

โดยมีเกณฑ ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความวา มีเจตคติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  4.7  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.816 

  4.8  นำแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรที่ตรวจสอบคุณภาพแลวมาเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยาง นักเรียนโรงเรียนวัดบางบอนตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย (  ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 2. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรโดยใชคาที (t-test) 
 3. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร (IOC) 

 4. หาคาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

X 

α



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 69

  5.  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดย

คำนวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) 

                     6.  หาคา E1 และ E2 ของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร  

    7.  วิเคราะหหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเจตคติทางวิทยาศาสตรโดยหา 

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (    -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง ผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ผูวิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลน

พืน้บานทางวิทยาศาสตร สำหรบันกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรยีน

รายละเอียด ดังตาราง 1 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบาน 

 ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 (จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่เรียนโดยใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมนียัสำคัญทาง

สถิตทิีร่ะดับ .05 

 
การทดสอบ n X  t p 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

32 
32 

17.156 
22.438 18.543 .000* 

*p  .05 

α
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบาน 

ทางวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รายละเอียด ดังตาราง 2 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร  

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (   = 4.10, S.D. = 0.77)  

 

อภิปรายผล     
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ือง 

มาจากนักเรียนไดเรียนรูวิธีคิดการใชของเลนพ้ืนบานมาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน เรียนแลวมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนไดมีการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ของเลน

พ้ืนบานเปนส่ือกลางท่ีทำใหเด็กไดออกกำลังกาย ฝกความวองไวของอวัยวะตางๆ มีความสามารถ 

ในการใชประสาทสัมผัสทั้งหา พัฒนาทักษะการควบคุมการใชกลามเน้ือทำใหรางกายแข็งแรง 

นอกจากน้ีของเลนพ้ืนบานยังเปรียบเสมือนอาหารใจทำใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยัง

เสริมสรางพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนความคิดสรางสรรค การเลน
ของเด็กพัฒนาไปตามข้ันตอนของการพัฒนาสติปญญาซ่ึงเกิดขึ้นเปนลำดับ สอดคลองกับทฤษฎีของ 

จอหน ดิวอี้ ที่กลาววา การเรียนรูโดยการลงมือกระทำหรือ learning by doing คือการเรียนรูจาก

 
ขอที่ 

 
รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 

เจตคติ 
1 ดานความอยากรูอยากเห็น 4.07 0.57 มาก 
2 ดานความเพียรพยายาม 3.99 0.64 มาก 
3 ดานความมีเหตุผล 3.87 0.60 มาก 
4 ดานความซ่ือสัตย 4.10 0.52 มาก 
5 ดานความมีระเบียบรอบคอบ 4.28 0.52 มาก 
6 ดานความใจกวาง 4.34 0.52 มาก 
 รวม 4.10 0.77 มาก 

X 
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การกระทำเปนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง หรือการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ

สามารถทำใหเกิดการเรียนรูได เมื่อเขาใจแลวก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรูที่ดี รูจักคิดแกปญหารูจัก

แสวงหาความรู การคิดเปน แกปญหาเปน และยังสอดคลองกับแนวคิดของ มาโลน ไมเคิล (Malone, 

Michael, 2009: 344) ซึ่งไดใชของเลนพ้ืนบานในการจัดการเรียนการสอนกับเด็ก ทำใหเด็กมี 

ความสามารถในดานความคิดและทักษะในการแกปญหา และในการใชของเลนท่ีแตกตางกันทำใหมี

ผลตอความสามารถทางดานความคิดของเด็กและของเลนชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการ

เรียนรูควบคูไปกับสุนทรียภาพ เกิดความงดงามทางสติปญญา และยังสอดคลองกับประสาท 

เนืองเฉลิม (2546: 70) ซึ่งไดกลาวไววา ของเลนชวยสงเสริมสติปญญาและทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางย่ิงทักษะกระบวนการข้ันพ้ืนฐานโดยผานประสบการณทางประสาท

สัมผัสและเกิดการเช่ือมโยงสัมพันธทางวิทยาศาสตร บุปผา นราภาร (2548: 3) ไดกลาวถึง 

ความสัมพันธของเด็กและการเลนวาเปนอาชีพถาวรของเด็กเพราะฉะน้ันกิจกรรมการเรียนการสอน

ตองไมแยกการเลนออกจากการเรียน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและเรียนรูไปพรอมๆ กันการเลน

ของเด็กจะมีความหมายและเกิดประโยชนสูงสุดถามีอุปกรณการเลนหรือของเลนท่ีเหมาะสม 

พวงทอง มีม่ังค่ัง (2537: 123) ไดกลาวถึงการนำของเลนและเกมมาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ในระดับประถมศึกษาชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการสอนวิทยาศาสตร

ในระดับประถมศึกษาผูสอนควรฝกใหเด็กไดนำเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชใน 

การแสวงหาความรู การใหเด็กเลนเกมและของเลนจะชวยใหเด็กพัฒนาทักษะเหลาน้ีเปนอยางดี 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2543: 2) ไดกลาวถึงการนำของเลนมาใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนทำใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตางๆ เปนของเลนเพ่ือ

ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ (2537: 124) ไดกลาวถึงของเลน

ทางวิทยาศาสตร นอกจากจะเปนของเลนท่ีสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกผูเรียนแลวยังได
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของจามรี  
สินจรูญศักด์ิ (2548: ก) ไดศึกษาผลการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานท่ีประดิษฐจากพืช ปรากฏวาคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังการใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบานสูงกวาคะแนนทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตรกอนใชชุดกิจกรรมของเลนพ้ืนบาน รสริน พันธุ (2550: ก) ไดศึกษาเรื่อง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน 
ตามหลักการเรียนเพ่ือรอบรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามหลักการเรียนรูโดยใชของเลนเชิงวิทยาศาสตร 
เร่ืองสารในชีวิตประจำวัน คะแนนหลังการสอนสูงกวากอนสอน ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดศึกษา 

เรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร เร่ืองของเลนพ้ืนบานสำหรับนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

โครงงานเร่ืองของเลนพ้ืนบานคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อรวรรณ เตชะโสด (2552: ก)  

ไดศึกษาเรื่องการใชของเลนพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใชนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4/10 ปรากฏวานักเรียนไดคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยใช

ของเลนพ้ืนบานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีใชของเลน

พ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติตอการเรียนการสอนได เด็กไดรับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินและเปนการชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณและยังเปนการปลุกเราใหเกิด 

ความคิดสรางสรรค และในระหวางการเลนเด็กยังรูจักการปรับตัวและฝกการยอมรับในความคิดของ

ผูอื่น ของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนเด็กไดรับ 

ความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท่ีเรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกมและของเลนมาใชใน

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรทำใหเด็กรูสึกวา วิทยาศาสตรเปนวิชาที่งาย นาสนใจ และสนุก ความ

รูสึกเชนน้ีจะชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรที่ใชของเลน

พ้ืนบานทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับทฤษฎีของสกินเนอร (Skinner) 

ซึ่งเปนผูกอตั้งทฤษฎีการเรียนรู การวางเง่ือนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning Theory) 

ทฤษฎนีีม้หีลกัการวาพฤติกรรมของผูเลนเกิดขึน้จากการเห็นผลทีไ่ดรบัการเสรมิแรง (reinforcement) 

เชนเม่ือเลนเกมไดดีแลวไดรับคำชมเชยจากผูสอน ทำใหผูเลนอยากเลนเกมใหดีย่ิงขึ้นไปอีก การเสริม

แรงตองทำทันทีหลังจากมีพฤติกรรมการตอบสนองตามตองการ สอดคลองนักการศึกษา พวงทอง 

มีม่ังค่ัง (2537: 123) ไดกลาวถึงการใชของเลนและเกม มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน

ระดับประถมศึกษา ของเลนชวยใหเด็กไดพัฒนาเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร   ทำใหเด็ก 
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ขณะเรียนเด็กมีความสุขอยากเรียน การนำเกม ของเลนมาใชใน 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรทำใหเด็กรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีงาย นาสนใจ และสนุก  

ความรูสึกน้ีชวยสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เลขา ปยะอัจฉริยะ (2524: 18) ไดกลาว

วาการเลนชวยใหเด็กไดมีโอกาสตอบสนองความกระตือรือรนใครรูของตนเองซ่ึงจะนำเด็กไปสูการ 

คนพบและเรียนรูเก่ียวกับตนเองและส่ิงรอบๆ ตัว การเลนทำใหเด็กไดเกิดความรูสึกเปนอิสระสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และพรอมที่จะทำซ้ำเม่ือเกิดความพอใจและสนใจโดยไมตองมีสิ่งอื่นมากระตุน เพ็ญศรี 
เบาทอง (2537: 26) ไดกลาวถึงของเลนเปรียบเสมือนอาหารใจชวยใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และยังเปนการชวยผอนคลายความเครียดทางอารมณท้ังยังเปนการปลุกเราใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อีกดวย และในระหวางการเลนเด็กยังรูจักปรับตัวและฝกการยอมรับในความคิดของผูอื่น  
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จามรี สินจรูญศักด์ิ (2548: 36) ไดกลาวถึงของเลนเปนส่ือที่สามารถนำมาฝกฝนใหเด็กไดเรียนรูเก่ียว

กับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตรและยังสรางความพึงพอใจความสนุกสนานใหแกเด็กอีกดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของไอโวรี (Ivory, 2008:  238-243) ซึ่งไดทำการวิจัยเร่ืองผลของการเลน 

เปนทีม (เปนกลุม) กับการเลนคนเดียวในสังคมของการเลนท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการเลนของเลนมีผลตอระดับ

ของการตอบสนองตอสิ่งท่ีเด็กเลน การใชของเลนเรียนเพ่ิมความรู การเลนของเลนมี 2 แบบ คือ 

เลนรวมกันและเลนคนเดียวและจากการสังเกตพบวาการเลนของเลนเปนทีมจะเกิดประโยชนและ

เปนท่ีนาพึงพอใจมากกวาการเลนคนเดียว เกเมส, ฟโอลฮาส และฟโอลฮาส (Guemez, Fiolhais 

and Fiolhais, 2009: 53-64) ไดทำการวิจัยเร่ืองการแสดงและการบรรยายของเลนทางกายภาพ  

โดยการใชของเลนสอนทักษะทางกายภาพและผลพบวาของเลนไมเพียงแตใหประโยชนในเร่ืองของ

การแสดงเทาน้ัน แตยังใหความสนใจเปนอยางมากเก่ียวกับมุมมองทางดานวิทยาศาสตรของเด็ก 

สอดคลองกับงานวิจัยของสายสุนีย หมอดู (2549: ก) ที่ไดทำการวิจัยเร่ือง การใชภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการจัดการเรียนรูเร่ืองของเลนพ้ืนบาน กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2  

พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนดานความรูความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติงานและ 

ชิ้นงานอยูในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญา

ทองถิ่น เร่ืองของเลนพ้ืนบานอยูในระดับเห็นดวยดีมาก ยุพิน ใจตรง (2552: ก) ไดทำการวิจัยเร่ือง

การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองของเลนพ้ืนบานสำหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 5 พบวานักเรียนมีเจตคติเชิงบวกตอวิทยาศาสตรอยูในระดับมากและคะแนนเจตคติ 

ตอวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  ครผููสอนวิทยาศาสตร สามารถนำแผนการจัดการเรียนรูนีไ้ปใชในการจัดการเรียน

การสอนได และสามารถนำวิธีการไปประยุกตใชกับนักเรียนระดับชั้นอื่นได หรือการเรียน 

การสอนวิชาอ่ืน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน และ
เห็นคุณคาของของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

  1.2  การสอนวิทยาศาสตรมีความจำเปนท่ีผูสอนจะตองมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดำรงชีวิตและสภาพแวดลอมของนักเรียน 

ความสำคัญของความมุงหมายในการสอนเจตคติทางวิทยาศาสตร (scientific attitude) เปน 

สวนสำคัญอยางย่ิง ผูสอนควรเสริมหรือเสริมสรางใหผูเรียนไดพัฒนาควบคูไปกับความรู (knowledge) 

และกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล (rational thinking process) 
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  1.3  กอนจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งท่ีใชของเลนตางๆ ครูควรใหนักเรียน

ทำความเขาใจเก่ียวกับวิธีการเลนหรือการประดิษฐ โดยอานคำช้ีแจง วิธีการเลน คำเตือนในใบงาน

ใหเขาใจอยางชัดเจน แลวลงมือเลนหรือประดิษฐ เพราะในของเลนบางอยางมีอันตราย หากเลนผิด

วิธีหรือหากนักเรียนไมศึกษาวิธีเลนใหเขาใจและเลนอยางไมมีจุดหมาย 

  1.4  จากการวิจัยพบวาของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรสามารถเสริมสรางเจตคติ

ทางวิทยาศาสตรใหสูงข้ึนได ดังน้ันครูผูสอนจึงควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง

และสัมพันธควบคูกันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

 2.  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรทำการวิจยัเก่ียวกับของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรชนดิอืน่ๆ ทีห่ลากหลาย 

และแตกตางไปจากงานวิจัยน้ี เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตร 

  2.2  ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ีกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น โดยปรับรูปแบบ

การเลน เลือกของเลน และกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน 

  2.3   ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรกับการเสริมสราง 

ความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ 

  2.4  ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรที่มีตอ 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้ง 13 ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร วาอยูใน

ระดับมากเชนเดียวกันหรือไม 

  2.5   ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรและเจตคติ 

ทางวิทยาศาสตรในดานอื่นๆ อีก นอกเหนือจากดานความอยากรูอยากเห็น ความเพียรพยายาม 

ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย และความละเอียดรอบคอบ 
 

สรุป 
 1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เจตคติทางวิทยาศาสตรจากการใชของเลนพ้ืนบานทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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