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บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับ 

ตนชะคราม ในเร่ือง พฤกษศาสตรเบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูป

ชะคราม 2) สรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ 3) ศึกษา ผลการใชบทปฏบิัติการวิทยาศาสตร โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ตำบลทาไม อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จำนวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย ไดแก 1) บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2) คูมือประกอบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

3) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 5) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สรางโดยผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใช

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวา  

1.  องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ไดแก พฤกษศาสตรเบื้องตน  ระบบ
นิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

2. บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี
ประสิทธิผล เทากับ 0.64 และมีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
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3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดี 

 

คำสำคัญ:  ชะคราม บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 

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

Seablite on botany, ecosystem, nutritional examination and Seablite processing, 2) construct 

effective science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn” to meet the set criterion 

and 3) study the effects of science laboratory direction considering efficiency of students’ 

science learning achievement and science laboratory skills. Research sample consisted of 

34 Prathomsuksa 6/3 students in the second semester of academic year 2013 from Wat 

Nang Sao School, Tambon Tha Mai, Amphoe Krathum Baen, Samut Sakhon Province, 

derived by cluster random sampling method. The instruments constructed by the researcher 

were: 1) science laboratory direction, 2) science laboratory manuals 3) science lesson 

plans  4) science achievement test and 5) laboratory skills test. The data were analyzed 

through percentages, mean, standard deviation and t-test. 

The research findings were as follows:  

1.  The body of scientific knowledge of Seablite on botany, ecosystem, 

nutritional examination and Seablite processing, was correlated with content standards, 

key performance indicators in Science and science learning content.  

2.  The efficiency of science laboratory direction on “Seablite in Samutsakorn” 

met the effectiveness index at 0.64 and also met the set criterion. 
3.  The students’ learning achievement on Science after the experiment were 

higher than those of before with statistically significant differences at .01, and students’ 

science practical skills were at a good level. 
 

Keywords:  Seablite, science laboratory direction, science laboratory skills 
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บทนำ 
ชะครามเปนพืชที่อยูในวงศ Chenopodiaceae มีชื่อวิทยาศาสตร Suaed amaritima 

และมีชื่ออื่น คือ ชักคราม สาคราม ซึ่งเปนไมลมลุก เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเนื้อไมเปน

ไมพุมขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร มีความทนเค็มสูงมาก จึงพบเห็นไดตามบริเวณปาชายเลนหรือ

รอบ ๆ นาเกลือ ลำตนเดี่ยวแตกกิ่งกานตั้งแตโคนตน ใบเปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะใบเดี่ยวเรียง

สลับ ยาวประมาณ 1-6 เซนติเมตร  กวาง 0.5-1.5 มิลลิเมตร ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดูแลง 

จะเปล่ียนเปนสีแดงอมมวงออน ๆ ในสวนของดอกจะออกท่ีปลายยอดเปนชอแบบชอแยกแขนง  

ยาวประมาณ 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก ใบประดับมีขนาดใหญ 

ลักษณะคลายใบ มีสีเขียวหรือสีเขียวอมมวง ผลมีลักษณะกลมขนาดเล็ก มีเสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108-109)  

จากการสืบคนขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบาน และเทคโนโลยีทองถ่ินของจังหวัดสมุทรสาคร  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย (2542: 157) ไดกลาววา จังหวัดสมุทรสาคร 

มีปาชายเลนมาก ดังนั้น ชาวจังหวัดสมุทรสาครจึงนำตนชะคราม ซึ่งเปนพันธุไมปาชายเลนมา

ประกอบอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสวรรยา  ธรรมอภิพล และศศิใส  แสงสัตตรัตน (2555: 

3-4) ที่ไดศึกษางานวิจัย เรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินกับการใชประโยชนทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน

บานสหกรณ ตำบลพันทายนรสิงห อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ชาวบานในชุมชนไดนำตน

ชะครามมาใชประโยชนเพ่ืออาหารเปนหลัก โดยท่ีใบชะครามนั้นประกอบดวยคุณคาทางสารอาหาร

หลายอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุรีภรณ  นวนมุสิก และจันทิรา  วงศวิเชียร (2554: 1) ที่ได

ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหารพื้นบานเพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทาง

โภชนาการใน 100 กรัม ของสวนที่กินไดของใบชะครามสด และใบชะครามลวก มีปริมาณ 

ของโปรตีน 1.81% (w/w) และ 1.58% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) และ 0.15% (w/w) ใยอาหาร 

2.4% (w/w) และ 2.10% (w/w) คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) และ 2.49% (w/w) แคลเซียม 36.68 

mg/100 g และ 43.27 mg/100 g วิตามินซี 0.14 mg/100 g โซเดียม 2,577 mg/100 g  และ 1656 
mg/100 g และ b-carotene 1,683 mg/100 g และ 1,265 mg/100 g ตามลำดับ   

จากการศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตร จึงเห็นไดวาตนชะครามจัดเปนแหลงเรียนรู 

ในทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาที่จะทำใหนักเรียนไดรับความรูมากขึ้น โดยการสราง
องคความรูทางวิทยาศาสตรจากสิ่งที่อยูใกลตัวที่เกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (2545: 13-14) ที่ระบุวา  
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรจัดเปนสวนสำคัญอยางหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดานความรู ทักษะปฏิบัติ จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรของวารีย  บุญลือ (2550: 8) พบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส  

มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของจรรยา  เข่ือนหม้ัน  

(2553: 3) ท่ีพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในปาพรุ สำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 95 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงนำองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับตนชะครามมา 

สรางเปนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน  

ว 1.1 และสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 และมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ตลอดจนไดมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม ในเร่ืองพฤกษศาสตร

เบื้องตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบสารอาหาร และการแปรรูปชะคราม 

2.  เพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 

3.  เพ่ือศึกษาผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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วิธีการดำเนินการ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎรบำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 144 คน จำนวน 4 หอง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ี ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการสุมแบบกลุม เปนนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน 

2. ตัวแปรการวิจัย 

 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการ 

ทางวิทยาศาสตร 

3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

   3.1.1 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   3.1.2  คูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   3.1.3  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 3.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   3.2.2  แบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

4. กระบวนการวิจัย 

 ตอนที่ 1  การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม        

   ผูวิจัยไดทำการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 3 สวน คือ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม วิเคราะหทางเคมี
ดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม การแปรรูปชะคราม 

ตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 1) การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและคูมือประกอบการสอนบท

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร เ ก่ียวกับ 

ตนชะครามมาดำเนินการสราง และหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบ 
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การสอนซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากน้ันจึงนำ 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปหาคาประสิทธิภาพ

โดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 

   การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ประกอบดวย                       

หนวยการเรียนรู 4  เรื่อง จำนวน 10 บทปฏิบัติการ คือ 

   หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง พฤกษศาสตรเบ้ืองตนของตนชะคราม ประกอบดวย  

1 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสรางของตนชะคราม 

   หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม ประกอบดวย  

3 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เร่ือง อุณหภูมิของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เร่ือง  

คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม บทปฏิบัติการ เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม 

   หนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม ประกอบดวย  

5 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจสอบแปง บทปฏิบัติการ เร่ือง การตรวจสอบ

น้ำตาล บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบโปรตีน บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบไขมัน  

บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบวิตามินซี 

   หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแปรรูปชะคราม ประกอบดวย 1 บทปฏิบัติการ  คือ  

บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม 

 2) การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยใชบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรดังนี้ 

   2.1)  ทำการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เพือ่ใชเปนแนวทางใหจดัทำแผนการจดัการเรยีนรูโดยใชบทปฏิบตักิารวทิยาศาสตร ดงัตารางที ่1 
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ตารางที่ 1   การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใชเปน 

                   แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
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   2.2)  นำผลการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรูประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไดดังนี้ 
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    แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม: โครงสราง

ของตนชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: อุณหภูมิของดิน

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: คา pH ของดิน

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม: สำรวจส่ิงมีชีวิต

บริเวณทุงชะคราม จำนวน 2 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบแปง จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบน้ำตาล จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบโปรตีน จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบไขมัน จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม: การตรวจ

สอบวิตามินซี จำนวน 1 ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 การแปรรูปชะคราม:  การแปรรูปอาหารจากใบ

ชะคราม จำนวน 3 ชั่วโมง 

   2.3)  นำแผนการจัดการเรียนรู ที่สรางขึ้นไปคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เทากับ 1.00  แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  1) การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ผูวิจัยดำเนินการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยทำการศึกษาและ

รวบรวมความรูเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของคลอฟเฟอร (Klopfer, 1971: 

574-580) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำผลที่ไดมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยครอบคลุมพฤติกรรม 4 ดาน คือ ความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการนำความรูไปใช นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่

สรางไปหาคุณภาพ คาระดับความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 คาอำนาจจำแนก (r) อยู

ระหวาง 0.20 - 0.59 โดยการวิเคราะหเปนรายขอและหาคาความเช่ือมัน่จากสูตร K.R.20 ของคูเดอร  

รชิารดสัน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 แลวจงึนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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  2) การสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาแนวทาง 

การใหคะแนน และการสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร กำหนดประเด็นใน 

การประเมิน คือ 1) การวางแผนวิธีดำเนินการทดลอง 2) การปฏิบัติการทดลองแยกเปน เทคนิค 

การทดลอง ความคลองแคลวในการทดลอง และ 3) ดานการนำเสนอ เพื่อการประเมินตามสภาพจริง 

อิงเกณฑรูบริค (Rubric) ที่มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ และทำการหาประสิทธิภาพของแบบ

ประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยการนำไปหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของ 

เพียรสันไดเทากับ 0.72 แลวจึงนำไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาดัชนีประสิทธิผล คาประสิทธิภาพแบบ 

ทวิเกณฑ และการทดสอบที 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาผลการวิจัยโดยใชกระบวนการศึกษา คือ 1) การศึกษาความรูจาก

นักปราชญในชุมชน เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 2) การปฏิบัติภาคสนาม และ 3) การปฏิบัติ 

ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งไดผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ดานองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตนชะคราม ไดองคความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม ดังนี้ 

1.  ราก 

 รากของตนชะคราม มีลักษณะเปนรากแกว เปนรากท่ีงอกจากเมล็ดและหย่ังลึกลงไป

ในดินทางแนวด่ิงทำใหตนชะครามยืนตนอยูได และมีรากแขนง เปนรากท่ีแตกแขนงจากรากแกว 

แผออกไปตามแนวระดับ นอกจากน้ันยังมีรากที่เกิดตามบริเวณขอระดับต่ำของบริเวณลำตนแก 
ที่มีผิวหยาบ 

2. ลำตน 

 ชะครามเปนไมลมลุกอายุหลายป เม่ืออายุมากขึ้นจะพัฒนาจนลำตนมีเน้ือไมเปนพุม
ขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งกานต้ังแตโคนตน ลำตนแกมีผิวหยาบเกิดจากรอยแผลของ 

ใบที่รวง (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108)                
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3. ใบ 

 ใบชะคราม มีลักษณะเปนใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ หรือตรงขาม รูปทรงกระบอก 

แคบ ๆ โคงเล็กนอย ปลายเรียวแหลม เรียงสลับเบียดกันแนน มีกานสั้นมาก ใบเปนรูปแถบ  

ยาว 1-6 เซนติเมตร มีนวลสีเขียวเขม สีชมพู สีมวงหรือสีคราม ในฤดูแลงจะเปลี่ยนเปนสีแดงอมมวง

ออน ๆ ใบอวบน้ำ (ยุทธนา  สุดเจริญ, 2553: 30) 

4. ดอก 

 ดอกชะคราม มีขนาดเล็ก เปนดอกสมบูรณเพศ ออกที่ปลายยอด มีลักษณะเปน 

ชอแบบชอแยกแขนง ชอดอกมีความยาว 3-18 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวยดอกยอยขนาดเล็ก

มีสีขาวอมเขียว จำนวนมากเรียงยาวตามชอแขนง มีใบประดับท่ีอยูระดับต่ำมีขนาดใหญ ลักษณะ

คลายใบ และมีขนาดเล็กลง ที่ปลายชอ มีใบประดับยอยที่ฐานวงกลีบรวม มี 2-3 ใบ รูปขอบขนาน

มน มีวงกลีบรวม จำนวน 5 กลีบ หรือไมมีเลย เกสรเพศผูติดตรงขามกับกลีบรวม มีจำนวนเทากับ

กลีบรวมหรือนอยกวา กานเกสรเพศผูแยกจากกัน รังไข ติดเหนือวงกลีบ มีชองเดียว (ยุทธนา 

สุดเจริญ, 2553: 30) 

5. ผลและเมล็ด 

 ผลชะคราม มีรูปรางทรงกลมรี ขนาดเล็ก ผิวเรียบ สีเหลืองอมสม เสนผานศูนยกลาง   

2-2.5 มิลลิเมตร อยูภายในวงกลีบรวม ผลสด มีกลีบรวมหุม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  

ผลแหงเมื่อแกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ดแกสีน้ำตาลดำท่ีมีลักษณะกลมแบน และเปนมันวาว

จำนวนมาก เมล็ดเหลาน้ีจะหลุดและปลิวไปตามลม เมื่อตกในพ้ืนดินที่มีความชุมชื้นจะงอกข้ึนมา

เปนตนใหม (นภาพร  แกวดวงดี และนัฎฐพงศ  อินทรสมบัติ, 2555: 108)    

การกระจายพันธุ 

 เม่ือผลแหงแกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลเปนมันวาวมีลักษณะ 

กลมแบนจำนวนมากเมล็ดเหลานี้จะหลุดและปลิวไปตามลม และเม่ือตกในพ้ืนดินที่มีความชุมชื้น 

จะงอกข้ึนมาเปนตนใหม ชะคราม มีเขตการกระจายพันธุกวาง พบท่ัวไปในทวีปยุโรป และเอเชีย  
ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคกลาง และภาคใต  

ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม 

 จากการศึกษาระบบนเิวศบริเวณทุงชะคราม ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 
บริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา 

 1. ภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.25-31.25 องศาเซลเซียส 

 2. ดิน มีคา pH เฉลี่ย 8.6-9.6  

 3. สิ่งมีชีวิตบริเวณทุงชะคราม พบพืชจำนวน 10 ชนิด ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกาง

ใบใหญ แสมขาว ปรงหนู ปรงทะเล ปอทะเล ผักเบี้ยทะเล ผักเสี้ยนผี กะทกรก หญาตีนกา สัตว และ
แมลง จำนวน 8 ชนิด ไดแก หอยขี้นก เพลี้ยแปง มดดำ มดแดง แมงมุม ตั๊กแตนลาย ผีเสื้อ และผึ้ง  
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การตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม 

จากการศึกษาวิเคราะหทางเคมีดานสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีสารอาหารที่แตกตางกันไป ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  สารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม 
 

  
 

   
 

(%) 
 

(%) (%) (%) (%) 
 

(%) (mg/100ml) 
 

 
2.96 0.66 4.50 0.91 88.37 2.60 1.53

 
 

2.44 0.42 5.85 0.90 90.07 0.32 1.59

 2.58 0.61 10.73 0.98 82.28 2.82 1.55

การแปรรูปชะคราม 

จากการศึกษางานวิจัย และการสอบถามนักปราชญในชุมชนของบานโคกขาม พบวา

ชาวบานนิยมนำใบชะครามสีเขียวมาประกอบอาหาร และสามารถนำใบชะครามมาแปรรูปเปน

อาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เกี๊ยวชะคราม วุนชะคราม หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม 

ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยการนำความรูทางวิทยาศาสตร และทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรมาใชศึกษาดวยตนเอง 

จากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะครามในสมุทรสาคร โดย 
สำรวจลักษณะพฤกษศาสตรเบ้ืองตนของตนชะคราม ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม และสารอาหาร

จากสวนตาง ๆ ของตนชะคราม พบวา มีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และ 

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน ว 1.1 และ
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม มาตรฐาน ว 2.1 

ตอนที่ 2  การศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

ผูวิจัยไดนำองคความรูจากตอนที่ 1 มาดำเนินการสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรและ

นำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนไดผลดังตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3  คะแนนรวมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามโครงสรางของบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

                  ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน 

ตารางที่ 4 คะแนนทดสอบกอนเรียน หลังเรียน คาดัชนีประสิทธิผล และประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ 

                  ของนักเรียนภาคสนาม จำนวน 30 คน 

จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.64 

นักเรียนรอยละ 86.67 ผานเกณฑ ซึ่งไดคะแนนในการผานเกณฑรอยละ 81.82 โดยคะแนน 
เกณฑกำหนดคือ 80–75 

 ตอนที่ 3  ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  

 ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6/3 โรงเรียนวัดนางสาว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

จำนวน 34 คน ไดผลดังนี้   
 1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวย 

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ไดผลดังตารางท่ี 5 และ

ตารางที่ 6 

 

 

 
 1  2  3  4  

 
 8   10 

 
 15 

 

 
 7   40  

 94 120 200 85 499 
 190 242 365 155 952 

  
  ( Effective Index ) 

   
(Double Percentage) 

40 499 952 0.64 86.67-81.82   
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 1  2  3  4  

 
 8   10 

 
 15 

 

 
 7   40  

 3.294 4.294 6.235 3.411 17.234
 6.705 8.000 11.941 5.941 32.587

ตารางที่ 5    คะแนนเฉล่ียทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนตามโครงสรางของบทปฏิบัติการ 

                     วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 34 คน 

 

 ( )  
34 12 9.29 77.42  

 

  
( )  

X S.D. D S D t Sig

 34 40 17.234 4.075
15.353 .754 20.362** .000 

 34 40 32.587 2.363
**  .01 

ตารางที่ 6  ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 จากดังตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

2. การประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชแบบประเมินทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร และนำผลการประเมินมาเทียบเกณฑการประเมินที่กำหนดไว คือ รอยละ 80 ขึ้นไป 

หมายถึง ระดับดีมาก รอยละ 70-79 หมายถึง ระดับดี รอยละ 60-69 หมายถึง ระดับพอใช และ 

ต่ำกวารอยละ 60 หมายถึง ระดับปรับปรุง ไดผลดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  ผลการประเมินทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

จากตารางที่ 7 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับดี  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 114

อภิปรายผล 

1. องคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะคราม 

 ผูวิจัยไดทำการศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับตนชะครามดังตอไปนี้ 

 1.1 พฤกษศาสตรเบื้องตนของตนชะคราม  

  จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะคราม พบวา ลักษณะทาง

พฤกษศาสตรของตนชะครามท่ีสำรวจพบในบริเวณตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

มีลักษณะเปนไมลมลุกที่มีอายุหลายป เมื่อมีอายุมากขึ้นจะพัฒนาจนมีเนื้อไม ขึ้นเปนพุมมีขนาดเล็ก 

ซึ่งมีใบที่มีลักษณะอวบน้ำมีหลายสี เปนลักษณะพิเศษของตนชะคราม ที่ทำใหตนชะครามสามารถ

ดำรงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอม จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ตนชะครามเปนพืชท่ีสามารถ

เคล่ือนยายไดสะดวก เพราะมีขนาดเล็ก จึงเหมาะท่ีนำมาใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให

นกัเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับโครงสรางของตนชะคราม เนือ่งจากตนชะครามเปนพืชทีต่องมีการปรบัตวัเอง 

ใหสามารถดำรงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วริศรา ชื่นอารมย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฎฐา เลาหกุลจิตต (2553: 6) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา 

ตนชะครามมีลักษณะใบสีเขียวอวบน้ำ เม่ือแกมีสีแดงอมมวง รูปรางของใบเรียวยาว และสอดคลอง

กับงานวิจัยของดวงฤดี หวั้นหน, อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต และศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป  

(2553: 637) ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา เปนพรรณไมพุมเต้ีย ลักษณะเปนไมพุมขนาดเล็ก ลำตน

เดี่ยว เปนพุมแพรกระจาย มีลักษณะเปนใบเด่ียว เรียงสลับ เบียดแนน ใบอวบน้ำมีสีเขียวสด ในฤดู

แลงจะเปล่ียนเปนสีแดง สวนดอกจะออกท่ีปลายยอด จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงนำความรูเก่ียวกับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนชะครามมาจัดทำเปนหนวยการเรียนรู เร่ือง พฤกษศาสตรเบ้ืองตน

ของตนชะคราม  

 1.2 ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม 

  จากการศึกษาระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม พบวา ตนชะครามเปนพืชท่ีพบได

ในบริเวณดินเค็มตามชายปาชายเลน ที่รกรางรอบ ๆ นาเกลือ นากุง มักข้ึนเปนกลุมใหญเห็นเปน 
สแีดงหรือสเีขียว เมือ่ทำการสำรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพของดินบริเวณทุงชะคราม ตำบลโคกขาม 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ดินบริเวณดังกลาวมี คา pH 8.6-9.6 ซึ่งแสดงใหเห็นวา  
ดินมีสมบัติเปนเบส และมีอุณหภูมิ 30.25-31.25 องศาเซลเซียส ตลอดจนสังเกตพบสิ่งมีชีวิต 

ที่ประกอบดวยพืช และสัตวที่มีความสัมพันธกันในดานตาง ๆ เชน ความสัมพันธของกลุมสิ่งมีชีวิต 

ในแหลงท่ีอยูตาง ๆ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตในรูปของโซอาหาร และสายใยอาหาร  

ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ (2555: 107)  

ที่ไดกลาวถึงตนชะครามวา ชะครามเปนพืชพบไดทั่วไปตามปาชายเลนท่ีมีดินเค็มและชื้น เปน 

พืชทองถิ่นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งเขตอำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  
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จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยนำความรูเก่ียวกับระบบนิเวศบริเวณทุงชะครามมาสรางเปน

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบนิเวศบริเวณทุงชะคราม เชน บทปฏิบัติการ 

เรื่อง คา pH ของดินบริเวณทุงชะคราม ผูวิจัยไดลงพื้นที่เก็บตัวอยางดินบริเวณทุงชะคราม แลวนำมา

หาคา pH ของดิน โดยชั่งดิน 50 กรัมใสในบีกเกอร เติมน้ำกลั่น 50 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเนื้อดิน

ผสมกับน้ำ ต้ังท้ิงใหตกตะกอน และใชแทงแกวจุมน้ำสวนท่ีใสแตะลงบนกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร 

นำไปเทียบกับแถบสีมาตรฐาน อานคา pH หลังจากน้ันจึงนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการให

นักเรียนไดศึกษาตอไป 

 1.3  การตรวจสอบสารอาหารในชะคราม 

   จากการศึกษาการตรวจสอบสารอาหารจากสวนตาง ๆ ของตนชะครามบริเวณ 

ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรอาหารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม พบวา สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางดังน้ี ใบชะคราม 

สีเขียว มีปริมาณของโปรตีน 2.96% (w/w) ไขมัน 0.66% (w/w) ใยอาหาร 4.50% (w/w) คารโบไฮเดรต 

2.60 % (w/w) วิตามินซี 1.53 mg/100g ใบชะครามสีแดงอมมวง มีปริมาณของโปรตีน 2.44%  

(w/w) ไขมัน 0.42% (w/w) ใยอาหาร 5.85% (w/w) คารโบไฮเดรต 0.32% (w/w) วิตามินซี 1.59 mg/

100g ดอกชะคราม มีปริมาณของโปรตีน 2.58% (w/w) ไขมัน 0.61% (w/w) ใยอาหาร 10.73%  

(w/w) คารโบไฮเดรต 2.82% (w/w) วิตามินซี 1.55 mg/100g จากขอมูลจะพบวาสวนตาง ๆ ของ 

ตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางกัน แตสวนที่นิยมนำมาประกอบอาหาร คือ ใบชะคราม 

สีเขียว ซึ่งปริมาณสารอาหารท่ีพบจะมีปริมาณสารอาหารท่ีมากกวาสารอาหารที่พบในงานวิจัยของ 

จุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร (2554: 1) เกือบทุกประเภท ยกเวน คารโบไฮเดรต  

โดยจุรีภรณ นวนมุสิก และจันทิรา วงศวิเชียร ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตำรับอาหาร

พื้นบาน เพื่อสุขภาพจากใบชะคราม พบวา คุณคาทางโภชนาการใน 100 กรัม ของสวน ที่กินไดของ
ใบชะครามสดมีปริมาณของโปรตีน 1.81% (w/w) ไขมัน 0.15% (w/w) ใยอาหาร 2.4% (w/w) 

คารโบไฮเดรต 2.97% (w/w) วิตามินซี 0.14 mg/100g จากการศึกษาขอมูลดังกลาวจะพบวา 

สวนตาง ๆ ของตนชะครามมีปริมาณสารอาหารท่ีแตกตางจึงเหมาะท่ีจะนำมาใหนักเรียนไดศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในสวนตาง ๆ ของตนชะคราม โดยทำการตรวจสอบสารอาหารตาง ๆ 

ไดแก การตรวจสอบแปง การตรวจสอบน้ำตาล การตรวจสอบโปรตีน การตรวจสอบไขมัน และ 

การตรวจสอบวิตามินซี  
ผูวิจัยจึงไดนำความรูมาสรางเปนบทปฏิบัติการในหนวยการเรียนรู เรื่อง การตรวจสอบ

สารอาหารในชะคราม เชน บทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบแปง โดยการนำสวนตาง ๆ ของ 

ตนชะคราม ไดแก ใบสีเขียว ใบสีแดงอมมวง และดอกชะคราม มาทำการตรวจสอบแปง ซึ่งเปน 

การทดลองท่ีไมตองใชสารเคมีที่มีอันตรายมาก แตตองระวังเร่ืองการใชตะเกียงแอลกอฮอล โดยเร่ิม



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 
Vol.6 No. 1 January-June 2015 116

จากการนำสวนตาง ๆ ของตนชะครามมาตมดวยแอลกอฮอลโดยผานน้ำรอน เพื่อใหสีจากสวนตาง ๆ 

ของตนชะครามจางลง สามารถมองเห็นผลการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน การตรวจสอบแปงสามารถ

ทำไดโดยใชสารละลายไอโอดีน โดยหยดสารละลายไอโอดีนลงไป จำนวน 2 หยด ถามีแปง 

สารละลายไอโอดีน จะเปล่ียนจากสีน้ำตาลเปนสีน้ำเงินเขม หรือมวงแกมน้ำเงิน แตเมื่อหยดลงบน 

สิ่งท่ีไมใชแปง สีของสารละลายไอโอดีนจะไมเปล่ียนแปลง หลังจากน้ัน จึงนำความรูมาสรางเปน 

บทปฏิบัติการใหนักเรียนไดศึกษาตอไป 

 1.4 การแปรรูปชะคราม 

   จากการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปใบชะคราม พบวา สวนของตนชะครามที่นิยม

นำมาประกอบอาหารคือ ใบชะครามสีเขียว เพราะมีความเค็มนอยกวาใบชะครามสีแดงอมมวง 

สามารถนำมาแปรรูปไดเปนอาหารตาง ๆ ได เชน น้ำพริกเผาชะคราม เก๊ียวซาชะคราม วุนชะคราม 

หมูเดงชะคราม สังขยาชะคราม ลูกชิ้นชะคราม และทอดมันชะคราม โดยใหนักเรียนคิดออกแบบ 

การแปรรูปชะครามโดยการนำความรูทางวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรมาใชศึกษา

ดวยตนเองตลอดจนไดทำการวิเคราะหเก่ียวกับสารอาหารท่ีพบในอาหารท่ีไดจากการแปรรูป  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภาพร แกวดวงดี และนัฎฐพงศ อินทรสมบัติ (2555: 113) ที่กลาววา 

จากการศึกษาผลิตภัณฑอาหารจากชะครามสามารถพัฒนาแปรรูปเมนูอาหารได 4 เมนู คือ หอหมก

น้ำใบชะคราม ยำใบชะคราม ทอดมันปลากรายใบชะคราม และแกงออมปูทะเลใบชะคราม  

  จากการศึกษาขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนำใบชะครามสีเขียวมาแปรรูปเปน 

อาหารตาง ๆ แลวนำมาสรางเปนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรในหนวยการเรียนรู เร่ือง การแปรรูป

ชะคราม ไดแก บทปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากใบชะคราม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียน 

ไดรวมกันออกแบบการแปรรูปอาหารจากใบชะครามท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

ตลอดจนเกดิทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 

  จากการศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะครามทั้งหมด พบวา 
ตนชะครามจัดเปนแหลงเรียนรูในทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับนักเรียน และมีคุณคาท่ีจะทำใหนักเรียนได

รับความรูมากข้ึนจากการปฏิบัติจริง ชวยใหนักเรียนสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรจากส่ิงท่ีอยู

ใกลตัวโดยทำการศึกษาคนควาดวยตนเอง และนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักระดมทรัพยากร
จากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวน 

การจดัการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 23 
ระบุวา การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตองเนนความสำคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม 
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ของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง 

ความรูความเขาใจ และประสบการณเร่ืองการจัดการการบำรุงรักษา และการใชประโยชน 

จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และมาตรา 25 ระบุวา รัฐตองสงเสริม 

การดำเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน 

พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยการกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอ่ืนอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดองคความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนชะครามมาจัดทำเปน 

บทปฏิบัติการมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

2. การสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร  

 ผูวิจัยไดนำผลการศึกษาเอกสารงานวิจัย ลงสำรวจภาคสนามบริเวณทุงชะคราม 

และทำการทดลองในหองปฏิบัติการของวิทยาศาสตรอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เก่ียวกับองคความรูของตนชะคราม ในเรื่อง พฤกษศาสตรเบ้ืองตน ระบบนิเวศ การตรวจสอบ 

สารอาหาร และการแปรรูปชะคราม เพ่ือนำขอมูลมาสราง และพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร เนื่องมาจากบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น มีขอมูลพื้นฐานจาก 

การทดลอง ซึ่งผลการทดลองเปนไปตามทฤษฎี และหลักการวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาคนควา โดย

คำนึงถึงความเหมาะสมทางดานเนื้อหาสาระ อุปกรณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ไดผาน

การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา นักเรียนปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีความสอดคลองกับ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระวิทยาศาสตร ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ซึ่งสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545: 3-37) ที่มุงสงเสริมให 

คนพัฒนาทางกระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
การแกปญหา และการสรางองคความรู 

3. ผลการใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิทยาศาสตรและทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 ผูวิจัยไดนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สราง และพัฒนาข้ึนไปใชทดลองกับนักเรียน

กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/3 จำนวน 34 คน ปรากฏผล ดังนี้ 

 3.1 นักเรียนท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะนักเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในการทำงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร เชน มีการระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน  
การกำหนดตัวแปร การลงมือปฏิบัติการทดลอง โดยมีบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเปนแนวทางทำให

นักเรียนสามารถแกปญหามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับผลการทดลองของจรรยา เข่ือนหม้ัน (2553: 3) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา 
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บทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใน ปาพรุ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ทำใหนักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 3.2 หลังเรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร คาเฉล่ียรอยละของคะแนนทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรเทากับ 77.42 อยูในระดับดี 

เพราะบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่พัฒนาขึ้น เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนได

ลงมือปฏิบัติทดลองดวยตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การท่ีนักเรียนไดปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนตาง ๆ ที่กำหนดไวในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทำใหนักเรียนไดรับความรู และทักษะ

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวารีย บุญลือ (2550: 8) ที่ศึกษาเก่ียวกับ 

การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง การปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกส สำหรับนักเรียนชวงชั้น 

ที่ 3 นักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยูในระดับดีมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร ควรคำนึงถึง

สภาพบริบทของโรงเรียน ซึ่งควรเปนโรงเรียนท่ีอยูใกลกับปาชายเลนหรือนาเกลือ เพราะตนชะคราม

เปนพืชท่ีพบในบริเวณดินเค็มตามปาชายเลน และท่ีรกรางรอบ ๆ นาเกลือ โดยข้ึนเปนกลุมใหญเห็น

เปนสีแดงหรือสีเขียว 

 1.2 การนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาครไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ควรใชคูกับคูมือประกอบการสอนบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร และ 

ครูผูสอนควรทำความเขาใจ และลองปฏิบัติกอนที่จะนำบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรไปใชกับนักเรียน

ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียด และแนะนำใหนักเรียนเขาใจเสียกอน 
 1.3 บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เร่ือง ชะครามในสมุทรสาคร สามารถกระตุนให

นักเรียนออกแบบการเรียนรูใหม ๆ และทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตลอดจนมี

ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีขึ้น 

 1.4 สถานศึกษาสามารถนำข้ันตอน และกระบวนการไปเปนแนวทางในการจัดทำ

หลักสูตรทองถิ่นไดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 1.5 ควรมีการแนะนำตลอดจนมีการเชิญนักปราชญในชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกใหนักเรียนมีความรักในทองถิ่น  
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรทำการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยปรับปรุง

เนื้อหาในบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตระดับชั้นเพื่อฝกฝนพัฒนาการ 

ในดานความรู และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับเปนพื้นฐานในการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 2.2 ควรนำบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตร เรือ่ง ชะครามในสมทุรสาคร มาศกึษาเกีย่วกบั

ตวัแปรในดานอืน่ ๆ เชน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เจตคตขิองวชิาวทิยาศาสตร เปนตน 

 2.3  ควรนำความรูจากการแปรรูปชะครามมาพัฒนาเ พ่ือใช เปนแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพได 

 

สรุป 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาชะครามเพ่ือสรางบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ไดองคความรูทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับตนชะคราม ซึ่งมีความสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

2.  บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ชะครามในสมุทรสาคร มีประสิทธิภาพ โดยมีคาดัชนี

ประสิทธิผลเทากับ 0.64 และคาประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ เทากับ 86.67 – 81.82  

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ 
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