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การวิจัยและพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง ขนมจีนแป้งหมักชุมชนโพรงมะเดื่อ 
The research and development of the local science lessons on the 
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บทคัดย่อ 
 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการท าขนมจีนแป้งหมักของชุมชนโพรง
มะเดื่อ โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน  2) น าองค์ความรู้
และภูมิปัญญา มาพัฒนาเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม อ. เมือง จ. นครปฐม ช่วงเดือนธันวาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านการท าขนมจีนแป้งหมักของชุมชนที่น ามาพัฒนาเป็นบทเรียนมี 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นของขนมจีนชุมชนโพรง
มะเดื่อ 2) วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 3) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิต 4) คุณค่าทาง
อาหาร 5) ปัญหาในการผลิตขนมจีนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6) ขนมจีนกับวิถีชีวิตชุมชน โพรงมะเดื่อ และ 7) การเพิ่ม
มูลค่าการผลิตขนมจนี เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 25 ช่ัวโมง ผลการทดลองใช้บทเรียนพบว่า 1) ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้น เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์ ความตระหนักในคุณค่า
วัฒนธรรมของถิ่นอาศัย มีความพึงพอใจและ เจตคติที่ดีต่อกระบวนการเรียนการสอน 2) ผู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย และ 3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและถิ่นอาศัย 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนวิทยาศาสตร์ทอ้งถิ่น, ขนมจีนแป้งหมัก, ชุมชนโพรงมะเดื่อ  
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to: 1) study knowledge and wisdom in making the fermented 
rice noodle in Prong Madua Community; and 2) apply the derived knowledge and wisdom to develop a 
local science lesson on the Fermented Rice Noodle of Prong Madua Community for secondary school 
students (grade 8), studying in Prong Madua Witthayakom School, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom 
Province during December 2013 – July 2014. The results showed that the knowledge and wisdom in 
making the fermented rice noodle in Prong Madua Community could be developed into 7 lessons. They 
were 1) background of the rice noodle in Prong Madua Community; 2) material and equipment used in 
making the rice noodle; 3) scientific process related to the rice noodle making; 4) nutrients in the rice 
noodle; 5) problems in making the rice noodle and its environmental effect; 6) the rice noodle and way 
of life in Prong Madua Community; and 7) value addition in the rice noodle making. The duration of the 
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lesson was 25 hour-class. After the experiment, it was found that 1) the students’ learning achievement in 
average was higher than that of before. The students developed their science process skills, science 
behaviors and the realization of local culture value. Additionally, the students were satisfied with the 
learning management and their attitude towards the lesson was positive. 2) The instructors were 
developed themselves with learning through research process and 3) The community participated in 
knowledge building, so that they were proud of their identity and hometown.  
 

Keywords: local science lessons, fermented rice noodle, Prong Madua Community 
 
บทน า 
 
 จากการศึกษาความหมายและปรัชญาของการเรียนรู้ในปัจจุบันพอสรุปได้ว่า การศึกษา (education) หมายถึงการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ใช้ศักยภาพเชิงสติปัญญา เชิงสร้างสรรค์ เชิงสังคม และจิตวิญญาณที่มีอยู ่ในตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถ  ดังนั้นการศึกษาโดย “การสอนในห้องเรียน” จึงเป็นการศึกษาเพียงส่วนเดียวที่บุคคลจะพึงได้ แต่ถ้าจะให้
เกิดความสมบูรณ์บุคคลนั ้นควรเกิดการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ จาก “การเรียนรู ้นอกห้องเรียน” ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่มีวันจบสิ้น และจะสมบูรณ์ได้ก็
ต่อเมื่อมีความสมดุลระหว่างการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (fact) กับการวิเคราะห์แก้ปัญหา (problem solving) ซึ่งจะต้องผสมผสาน
ระหว่างความรู้ที่ต้องผ่านการคัดสรร มีข้อก าหนดตายตัว และความรู้ที่ไม่ต้องผ่านการคัดสรร ไม่มีข้อก าหนดตายตัว ซึ่งได้แก่ 
ความรู้ที่พบนอกห้องเรียน ดังนั้นจึงควรจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายในเรื่องของกระบวนการเรียน การสอน แหล่งเรียนรู้ 
และเนื้อหาการเรียนรู้ตามสภาพจริงของวิถีชีวิตในชุมชน (ชลีรัตน์ พยอมแย้ม และคณะ, 2553: 1) 
 การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนนอกจากจะเป็นการเรียนรู้โดยการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น
ให้แก่ผู้เรียนแล้ว การศึกษาภาคสนามในชุมชนยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาให้
ยังคงอยู่เป็นความรู้ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ ความรู้ดังกล่าวล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านการทดลองจนเห็นผล และ
ใช้ได้จริงกับวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นความเฉพาะถิ่น จากการลงพื้นที่ชุมชนโพรงมะเดื่อโดยใช้เครื่องมือประเมินชุมชนชาติพันธุ์
วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment PROCESS; RECAP) พบว่า ชุมชนโพรงมะเดื่อเป็น
พื้นที่ที่เป็นแหล่งการท าขนมจีนที่มีช่ือเสียงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท้ังบริโภคในพ้ืนที่และส่งออกนอกพื้นท่ี แกนน าภูมิปัญญา   
ในการท าขนมจีนของชุมชน ได้แก่ นายจิตต์ ฤทธิ์คง ได้สืบสานการท าขนมจีนต่อจากบรรพบุรุษ และมีการสอนวิธีท าขนมจีน
ให้กับลูกหลานและคนที่สนใจ  จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาด้านการท าขนมจีนโบราณ แกนน าภูมิปัญญาอีกท่านหนึ่ง 
ได้แก่ นายบุญเรือน สารพันโชติวิทยา เป็นผู้มีทักษะทางด้านการช่าง จึงมีการประยุกต์การท าขนมจีนแบบใหม่โดยการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรเพิ่ม ท าให้สามารถเพิ่มการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และภายหลังได้มีการท าขนมจีนแป้งหมัก
ออกจ าหน่ายส่งผลให้กลุ่มตลาดเพิ่มมากข้ึน มีการจัดจ้างแรงงานในพ้ืนที่และคนตกงาน เป็นการสร้างรายได้และความมั่นคง      
ในชุมชน (ข้อมูลและศักยภาพของชุมชนเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ, 2555-2556) 
 จากมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหารประจ าถิ่นดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงต้องการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของขนมจีน
ชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยผ่านกระบวนการวิจัยร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้สืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 
  1. ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการท าขนมจีนแป้งหมักของชุมชนโพรงมะเดื่อโดยมุ่งเน้นการใช้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 
  2. น าองค์ความรู้จากข้อ 1 มาพัฒนาเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง ขนมจีนแป้งหมักชุมชนโพรงมะเดื่อ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ. เมือง จ. นครปฐม 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 

 การเรียนรู้ของบุคคลเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้าน ที่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้มีความสอดคล้องกับชีวิต 
อาชีพ ความจ าเป็น ความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อสามารถสร้างการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ฐานทรัพยากร และ
บริบทของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ที่ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
และองค์ความรู้แบบองค์รวมที่เกิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล มีการบันทึก ใช้ทักษะ เช่น การสังเกต ตั้งค าถาม ค้นคว้า  
ทดลอง ค้นหาค าตอบ อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาสาระเช่ือมโยงกับสังคม วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด าเนินชีวิต และสิ่ งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น  
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในท้องถิ่น น าไปสู่การแก้ปัญหา การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการด าเนินชีวิตที่สอดคล้อง
กับสมดุลธรรมชาติ (สรยุทธ รัตนพจนารถ บก., 2546, หน้า 1) สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
  
 

 

  
 
 
 
 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และส านักงาน
กองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนของ สกอ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา มีจุดเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้แบบองค์รวม ได้ชุด     
การเรียนรู้/บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น และสื่อการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  
ได้รับการพัฒนาโดยเน้นการเรียนการสอนที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และเป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัย
แบบสหวิทยาการ มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากต ารา และห้องปฏิบัติการ ไปสู่การเรียนรู้จากของจริงและห้องปฏิบัติการ ที่
มีชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางปัญญา และความภาคภูมิใจของชุมชน    

ชุมชนโพรงมะเดื่อ 
-  ปราชญ์ชาวบ้าน 
-  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-  เทคโนโลยีพื้นบ้าน 
-  ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
-  วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์    
-  บุคลากร 
-  องค์ความรู้สากล 
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 เมตตา เก่งชูวงศ์ และคณะ (2554: 5-16) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ าด้วยการใช้ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล
รักษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้น การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ 
ผสมผสานด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยปลูกความรู้ สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในถ่ินอาศัย 
คณะผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองโนอีด า ต. หนองโน อ. เมือง จ. มหาสารคาม            
สร้างกระบวนการเรียนรู้และบทเรียนท้องถิ่นในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ าโดยการใช้ห้องเรียนธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ผลการวิจัยพบว่า จิตส านึกของคนในอดีตมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากติดตามพ่อแม่ไปหาปัจจัยสี่ในป่า ซึ่งทุกครั้งที่เข้าป่า
พ่อแม่ก็จะสอนให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงพิธีกรรมและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิจนเกิดเป็นความเคยชิน  
กลายเป็นนิสัย และจิตส านึก จากการจัดเวทีระดมความคิด คณะผู้วิจัยซึ่งประกอบด้วยผู้น าชุมชน พระ ชาวบ้าน ครู และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะของค่ายการเรียนรู้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่ 1) ภาคทฤษฎี 
เป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ และ 2) ภาคสนาม เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง พบว่า ความรู้ของเด็กก่อนและหลัง การเรียนรู้มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พฤติกรรม
การรับรู้อยู่ในระดับมาก มีการใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ช่วยครูดูแลและปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เป็นต้น               
ชุติมา ค าบุญชู และคณะ (2555: 6-19) ได้ศึกษาสภาวการณ์ของการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตร/บทเรียน
ท้องถิ่น และการสร้างเสริมเครือข่ายครูที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง ผู้ร่วมกระบวนการวิจัย ได้แก่ ครู 
80 คน และนักเรียน 220 คน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พบว่า การเรียนรู้ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง มี
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ชุมชนมีทั้งต้นทุน เครือข่าย และกลไก
สนับสนุนการเรียนรู้  ด้านองค์ความรู้มีการสืบทอด ถ่ายทอดโดยชุมชนท้องถิ่น ด้านกระบวนการเรียนรู้มีการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย ด้านเครือข่ายความร่วมมือ มีเครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัยร่วมกันทั้งสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน และ
องค์กรในท้องถิ่น เกิดพื้นที่การเรียนรู้ และห้องเรียนในชุมชน เกิดโครงการยุววิจัย 71 โครงการในโรงเรียนประถมศึกษา 24 
โรงเรียน และมัธยมศึกษา 31 โรงเรียน เกิดหลักสูตร/บทเรียนท้องถิ่น 10 ชุด ได้น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การจัดบริการวิชาการให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เกิดผลเชิงประจักษ์ด้านการเรียนรู้เพื่อ ถิ่นฐานบ้านเกิด
ร่วมกัน จัดเป็นการพัฒนาทั้งถิ่นฐานบ้านเกิด และ “หละอ่อนบ้านเฮา” จังหวัดล าปางอย่างดียิ่ง 
 รัชนี ลิ้มปฐมชัยชาญ และรัตนา หิรัญโรจน์ (2556: 67-81) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง       
คลองโพรงมะเดื่อ ผู้ร่วมกระบวนการวิจัย ได้แก่ ครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อ. เมือง        
จ. นครปฐม ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นักวิชาการ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน และทักษะขั้นสูง ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
การน าเสนอ และการตรวจผลงาน ผู้เรียนมีเจตคติต่อกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี เกิดจิตส านึก และความตระหนัก      
ในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในคลองโพรงมะเดื่อ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้ร่วมมือกับ      
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลองโพรงมะเดื่ออย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม นอกจากนี้ยังเกิดความมั่นใจและความถูกต้องในการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยสังเกตจากการจัดนิทรรศการ  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 

   1. ระเบียบวิธีวิจัย 
  ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) โรงเรียนโพรงมะเดือ่วิทยาคม จ านวน 35 คน คัดเลือกโดย
เจาะจงมา 1 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน (ตามความเหมาะสมของตารางเรียนทั้งภาคสนามและห้องปฏิบัติการ)  ส่วนผู้ร่วม
กระบวนการวิจัย ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 5 คน และปราชญ์ชาวบ้าน 5 คน 
 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ชุมชนเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
 1)  กรอบค าถามในการสัมภาษณ ์และการพดูคุยระหวา่งผู้วิจยั ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบา้น   
 2) แผนที่มโนทัศน์ (mind mapping) ที่ได้จากการรวบรวมความคิดของนักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน  
  3) บทเรียนเบื้องต้นที่ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน การ
สอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
 4) วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  
มรภ. นครปฐม 
  5) เอกสารอ่านประกอบ และข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1) ศึกษาบริบทชุมชนจากการลงพื้นที่ และ เอกสารข้อมูลและศักยภาพของชุมชนเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ 
(2555-2556) น าข้อมูลมาจัดท าแบบเสนอโครงการวิจัย 
 2) ประชุมสร้างความเข้าใจวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
 3) ศึกษาเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนการสอน และบทเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
 4) สร้างกรอบความคิดในการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนโดยการปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน   
 5) ก าหนดโครงสร้างของบทเรียนร่วมกันโดยการท าแผนที่มโนทัศน์  
 6) ก าหนดหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นการใช้กระบวนการ ทาง
วิทยาศาสตร์จัดท าเป็นบทเรียนเบื้องต้น ประกอบด้วยหัวข้อที่จะศึกษา/ บทปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ช้ัน ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(กรมวิชาการ, 2551) โดยใช้สถานการณ์จริงในชุมชน ได้แก่ (1) ประวัติความเป็นมาของขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ (2) วัตถุดิบ
และอุปกรณ์ที่ใช้ (3) กระบวนการและขั้นตอนการผลิตแบบโบราณและแบบใหม่ (4) คุณค่าทางอาหาร/การตรวจสอบ
สารอาหารในขนมจีนของชุมชน (5) ผลกระทบจากกระบวนการผลิตขนมจีนสู่สิ่งแวดล้อม (6) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตของขนมจีน 
(โครงงานวิทยาศาสตร์) และ (7) ขนมจีนกับวิถีชีวิตของชุมชน 
   7) น าบทเรียนเบื้องต้นไปใช้ศึกษาความรู้จริงในชุมชน (2 ครั้ง) 
 8) น าผลการเรียนรู้มาสร้างเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนมจีนแป้งหมัก
ชุมชนโพรงมะเดื่อ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือครู (หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล) คู่มือนักเรียน (ใบความรู้ ใบงาน บทปฏิบัติการ การรายงานผล) สื่อการเรียนการสอน และโครงงานวิทยาศาสตร์  
 9) วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 



Vol. 10 No. 1 July - August 2015 

48 | Journal of Thai Interdisciplinary Research 

 10) ประเมินผลความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้  ความสามารถในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาสถานการณ์สมมติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 11) จัดท ารายงานการวิจัย ผลผลิตจากการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย  
    

  3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างการเรียนรู้  วิธีการที่เลือกใช้ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ (laboratory 
approach) ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา และฝึกอบรมในโครงการ “Secondary Education Quality Improvement 
Project Training Course on Teaching Biology” ณ School of Science & Mathematics, Sheffield Hallam University  
ประเทศสหราชอาณาจักร หลักการส าคัญ คือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการ และค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมจากผลของการ
ปฏิบัติการ ผู้สอนจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ น ามาจัดท าเป็นใบความรู้พอสังเขป 2) จัดรูปแบบ
กิจกรรม และแผนกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน น ามาจัดท าใบงาน 3) ศึกษาและจัดเตรียมบทปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ ให้
ครบถ้วน 4) ลงมือปฏิบัติการจริง 5) บันทึกผลจากการปฏิบัติการ น ามาวิเคราะห์ เช่ือมโยงผลที่ได้รับกับตัวทฤษฎี และ        
6) สรุปเป็นความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ในส่วนของการวัดและประเมินผล จะมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา การรู้จักใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 
และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 
  

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ประเมินผลความพึงพอใจในกระบวนการเรยีนรู้จากการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน และ การ
ตอบแบบสอบถาม ประเมินผลการเรียนรู้จากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนการสอน ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2) ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การสังเกต การจ าแนก
ประเภท การปฏิบัติการทดลอง การสื่อความหมายข้อมูล เป็นต้น โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) แล้วน ามาหา
ค่าร้อยละของแต่ละระดับความสามารถ 
 3) ประเมินการแก้ปัญหาสถานการณ์สมมติโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง จากการศึกษา
ความสามารถในการก าหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
โครงงานวิทยาศาสตร์ การประเมินความสามารถเช่นเดียวกับข้อ 2) 
 
 5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1) ใบความรู้ ใบกิจกรรม และใบงาน 
   2) วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมี 
   3) โรงงานท าขนมจีนของนายบุญเรือน สารพันโชติวิทยา 84 หมู่ที่ 2 ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม 
   4) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มรภ. นครปฐม 
   5) ปราชญ์ชาวบ้าน  
   6) เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการวิจัย 
 

   1. การน าองค์ความรู้และภูมิปัญญามาสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น    
   1) การก าหนดสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ผู้สอน
และปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ให้ความรู้ ได้มาจากการสร้างผังมโนทัศน์ ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู คณะผู้วิจัย และปราชญ์
ชาวบ้านด้านการท าขนมจีน 5 ท่าน ได้แก่ นายจิตต์ ฤทธิ์คง นายบุญเรือน สารพันโชติวิทยา ร.ต.ต. สมพงษ์ จุ้ยเพ็ชร นางสมจิตต์  
กลิ่นจันทร์ และนางสาวชฎาพร ครองระวะ เมื่อวันที ่2-3 ธันวาคม 2556 แสดงผลดังรูปภาพที่ 1 และตารางที่ 1  
 2) กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท าขนมจีน ได้แก่ การหมักโดยอาศัยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ 
การกรอง การตกตะกอน การต้ม การเกิดเจล (gel) เมื่อเย็นตัวท าให้เจลหรือเส้นขนมจีนที่ได้มีลักษณะนุ่ม ไม่กระด้างเหมือนเส้นหมี่ 
 3) ขั้นตอนการผลิตมี 11 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การหมักข้าว 2) การบดข้าวหรือการโม่ข้าว 3) การกรองแป้ง 4) การ
นอนน้ าแป้ง 5) การทับแป้งหรือทับน้ า 6) การนึ่งหรือต้มแป้ง 7) การตีแป้ง หรือการนวดแป้ง 8) การครูดแป้งหรือการกรอง      
9) การโรยเส้น 10) การจับเส้น และ 11) การบรรจุผลิตภัณฑ์ขนมจีน (รูปภาพที่ 2-12) 
 4) ปัญหาที่พบในการท าเส้นขนมจีนช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝน ได้แก่ เส้นแฉะ มีกลิ่นเหม็น ขึ้นราเร็ว และมีรสชาติ
เปรี้ยว เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างอับช้ืน ท าให้เช้ือจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นในกระบวนการท าเส้น
ขนมจีน จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของความอับช้ืน เช่น การใช้พัดลมระบายอากาศช่วย เป็นต้น              
 5) ผลการตรวจสอบคุณค่าทางอาหารของขนมจีนในชุมชน พบสารอาหารจ าพวกแป้ง มีสารอาหารจ าพวก
น้ าตาลอยู่เล็กน้อย แต่เนื่องจากใช้วิธีการตรวจสอบอย่างง่ายจึงอาจไม่พบโปรตีนและไขมันในขนมจีนตัวอย่าง หรืออาจพบ
ปริมาณน้อยมากจนไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีนี้ 
 6) ปัญหาในการผลิตขนมจีนที่พบท่ัว ๆ ไปกับเส้นขนมจีน ได้แก่ กลิ่นหมักแรง สีคล้ า เส้นเปื่อยยุ่ย ปัญหาส าคัญ
ของผู้ผลิต ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน การปนเปื้อนจุลินทรีย์ ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้แก่ น้ าเสีย เนื่องจาก
ขั้นตอนการผลิตขนมจีนต้องใช้น้ าแทบทุกขั้นตอน จึงท าให้เกิดน้ าทิ้งและน้ าเสีย และผู้ผลิตบางส่วนเป็นระดับครัวเรือน ส่วน
ใหญ่จึงไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 7) ขนมจีนกับวิถีชีวิตชุมชนโพรงมะเดื่อ ชาวชุมชนโพรงมะเดื่อมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
ที่ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบมายังคนรุ่นหลัง คนในชุมชนจะร่วมกันท าอาหาร ในงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ อาหารที่ขาดไม่ได้ 
คือ ขนมจีนแป้งหมัก ซึ่งเป็นการท าขนมจีนแบบโบราณ ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน นอกจากนี้ การท าขนมจีนยังเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของชุมชน เพราะมีช่ือเสียงในความอร่อยจึงเป็นท่ีต้องการของตลาด เป็นการสร้างรายได้และความมั่นคง
ให้กับชุมชน  
 8) การเพิ่มมูลค่าการผลิตขนมจีน นักเรียนได้จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขนมจีนสมุนไพร (รูปภาพที่ 13) 
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ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น 
เร่ือง ขนมจีนแป้งหมกัชมุชนโพรงมะเด่ือ   
ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นเวลา 25 ชั่วโมง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปภาพที่ 1 ผังมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้บทเรยีนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง ขนมจีนแป้งหมักชุมชนโพรงมะเดื่อ 
 
 
 
 
 

 

1. ประวัติความเป็นมา
ของขนมจนีชาวชุมชน
โพรงมะเด่ือ 
- ประวัติ/ที่มาของ
ขนมจีน 
- ประเภทของเส้นขนมจีน 

มาตรฐาน ว 2.2 
 

 

2. วัตถุดิบกับอุปกรณ์ที่ใช้ 
- วัตถุดิบในการท าขนมจีน 
คุณภาพข้าว และพันธ์ุขา้ว 
คุณภาพน้ าในการผลิต 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติ 

มาตรฐาน ว 2.2 
 

 

3. กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- การผลติขนมจีน 
ขั้นตอนการผลิตขนมจีน  
และการบรรจุขนมจีน 

มาตรฐาน ว 8.1 
 

 

4. คุณค่าทางอาหาร
ของขนมจนี 
- ตรวจสอบ
สารอาหารในขนมจีน 

มาตรฐาน ว 3.2 
 5.  ปัญหาในการผลิต

ขนมจีน และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
-ด้านการผลิต แรงงาน  
สิ่งแวดล้อม  และ 
การปนเปื้อนจลุินทรีย์
มาตรฐาน ว 1.2, 2.1 

 

6. ขนมจนีกับวิถชีีวิต
ชุมชนโพรงมะเด่ือ 

มาตรฐาน ว 2.2 

 

 

7. การเพ่ิมมูลค่า
การผลิตขนมจีน 
- โครงงาน
วิทยาศาสตร ์

มาตรฐาน ว 8.1 

ขนมจีนแป้งหมัก 
ชุมชนโพรงมะเดื่อ 
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ตารางที่ 1 สาระการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน 

เร่ือง ชื่อเร่ือง เวลา (ชั่วโมง) 

1 ประวัติความเป็นของขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ 
2  - ประวัติ/ที่มาของขนมจีน 

- ประเภทของเส้นขนมจีน 
2 วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช ้

2  - วัตถุดิบในการท าขนมจีน คุณภาพข้าว และพันธุ์ข้าว คุณภาพน้ าในการผลิต 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

3 กระบวนการทางวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
การผลิตขนมจีน ขั้นตอนการผลิตขนมจนี และการบรรจุขนมจีน 
-  การหมัก 
-  การกรอง 
-  การตกตะกอน 
-  การต้ม 
-  การบรรจุขนมจีน 

7 

4 คุณค่าทางอาหารของขนมจีน 
2 

 -  ตรวจสอบสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันในขนมจีนของชุมชน 
5 ปัญหาในการผลิตขนมจีน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

-  ด้านการผลิต  แรงงาน  สิ่งแวดล้อม  และการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
2 

6 ขนมจีนกับวิถีชีวติชุมชนโพรงมะเดื่อ 2 
7 การเพิ่มมูลค่าการผลิตขนมจีน 

8 
 -   โครงงานวิทยาศาสตร์ 

รวม 25 

   

 
 

 
              รูปภาพที่ 2 การหมักข้าว            รูปภาพที่ 3 การบดข้าว 

 



Vol. 10 No. 1 July - August 2015 

52 | Journal of Thai Interdisciplinary Research 

 
                            รูปภาพที่ 4 การกรองแป้ง                               รูปภาพที่ 5 การนอนน้ าแป้ง 

 
 

 
รูปภาพที่ 6 การทับแป้ง                                            รูปภาพท่ี 7 การนึ่งแป้ง 

 
 

 
    รูปภาพที่ 8 การตีแป้ง                                           รูปภาพท่ี 9 การครูดแป้ง 

 
 

 
รูปภาพที่ 10 การโรยเส้น                                        รูปภาพที่ 11 การจับเส้น 
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รูปภาพที่ 12 การบรรจผุลิตภณัฑข์นมจีน           รูปภาพที่ 13 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ขนมจีนสมุนไพร 

 

            2. ผลการทดลองใช้บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น    
   ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าทางสถิติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ย N S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 12.97 35 1.24  
39.91* 

 
0.000 หลังเรียน 24.25 35 1.35 

       

 2. เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี ้  
 1) ทักษะขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาได้จากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอน การศึกษา
ภาคสนาม และการปฏิบัติการทดลอง สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดังนี้ การจ าแนกประเภท 
การปฏิบัติการทดลอง การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป และการสังเกต 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามระดับความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

 

ทักษะที่ศึกษา 
ระดับความสามารถ รวม 

(ร้อยละ) 3 2 1 
1. การสังเกต 17.25 64.75 18.00 100 
2. การจ าแนกประเภท 78.25 16.50 5.25 100 
3. การปฏิบัติการทดลอง 74.50 20.25 8.25 100 
4. การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 66.25 19.50 14.25 100 
5. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 61.25 24.25 14.50 100 

  

3  หมายถึง ระดับความสามารถสูง   
2  หมายถึง ระดับความสามารถปานกลาง 
1  หมายถึง ระดับความสามารถต่ า 
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   2) ทักษะขั้นสูง ผลการศึกษาได้จากการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มมูลค่าของขนมจีนจากชุมชน จัดท า
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ และน าเสนอผลงาน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การ
ตั้งสมมติฐาน การก าหนดปัญหา การบันทึกผลการทดลอง และการออกแบบการทดลอง ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของผู้เรียนจ าแนกตามระดับความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

 
ทักษะที่ศึกษา 

ระดับความสามารถ รวม 
(ร้อยละ) 3 2 1 

1. การก าหนดปัญหา 51.50 37.05 11.45 100 
2. การต้ังสมมติฐาน 56.25 26.25 17.50 100 
3. การออกแบบการทดลอง 23.25 38.50 38.25 100 
4. การบันทึกผลการทดลอง 29.25 56.25 14.50 100 

   

  3 หมายถึง ระดับความสามารถสูง   
  2 หมายถึง ระดับความสามารถปานกลาง 
  1 หมายถึง ระดับความสามารถต่ า 
 

  3. ผู้เรียนมีการแสดงพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ศึกษาจากการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม เช่น
รับผิดชอบต่อหน้าที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความส าคัญของผลการทดลอง ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นต้น 
  4. เกิดความตระหนักในคุณค่าของถิ่นอาศัย ศึกษาจากพฤติกรรมระหว่างและหลังการเรียนการสอน เช่น การร่วม
อภิปรายเรื่องราวของขนมจีนในชุมชนอย่างภาคภูมิใจ ร่วมกันท าโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขนมจีนของชุมชน การแสดงความ 
ปิติอย่างชัดเจนเมื่อได้ลงไปศึกษาที่โรงงานท าขนมจีนในชุมชน และรับประทานขนมจีนร่วมกันกับปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 
  5. มีความพึงพอใจในกระบวนการเรียนการสอน ศึกษาจากการสัมภาษณ์พูดคุย สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน
การสอน เกิดมุมมองที่ต่างไปจากเดิมจากการได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการและพี่ ๆ นักศึกษา 
มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะ “ไม่ยากอย่างที่คิด” มีความสุขในการเรียน ได้มีโอกาสแสดงออกทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ (science literacy) 

  6. เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.62) 
  ผลที่เกิดกับผู้สอนและชุมชน 
  1. ผู้สอนได้พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ป้อนความรู้มาเป็นผู้
ช้ีแนะ ให้ค าปรึกษา สามารถน ารูปแบบ และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้เป็นสิ่งกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้ ใส่ใจในการ
เรียน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสสืบทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจในเชิง
วิทยาศาสตร์จากการเรียนรู้ร่วมกัน เติมเต็มซึ่งกันและกันระหว่างความรู้ที่เป็นสากลกับความรู้เฉพาะถิ่น เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและถิ่นอาศัย 
 
อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาบริบทและศักยภาพของชุมชนโพรงมะเดื่อพบว่ามีทั้งต้นทุน เครือข่าย และกลไกสนับสนุนการเรียนรู้  
ด้านองค์ความรู้ท้องถิ่นมีการสืบทอด และถ่ายทอดโดยปราชญ์ของชุมชน ที่ส าคัญยิ่ง คือ ชุมชนให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัย พร้อมให้และรับการเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยและผู้ร่วมกระบวนการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ค าบุญชู 
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และคณะ (2555: 6-19) ที่ได้ศึกษาสภาวการณ์ของการสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น หลักสูตร/บทเรียนท้องถิ่น และการสร้างเสริม
เครือข่ายครูที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง เกิดการเรียนรู้ถิ่นฐานบ้านเกิดของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  
 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และบทเรียนท้องถิ่น ดังนั้นวิธีการที่ดีจึงควร
ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่การท าผังมโนทัศน์เรื่องราวที่จะเรียนรู้ กิจกรรม การ
เรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ เป็นการสร้างจุดหมายปลายทางร่วมกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมตตา เก่งชูวงศ์ และคณะ 
(2554: 5-16) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ า ด้วยการใช้
ห้องเรียนธรรมชาติ โดยใช้ตัวแทนจากบ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) มาร่วมกันสร้างการเรียนรู้และบทเรียนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่   
 การได้พบความจริงที่มีอยู่ในถิ่นอาศัย การได้เรียนรู้จากปราชญ์ของชุมชนและชาวชุมชนซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จึง
เปรียบเสมือนการสืบทอดองค์ความรู้จาก “ปู่ย่าตายาย” และ “พี่ป้าน้าอา” สู่ลูกหลาน ท าให้เกิดความปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจ
ทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิดสิ่งที่น่าจดจ ามากกว่า “การท่องจ าตามครูบอก” สามารถอธิบายที่มาที่ไปขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นได้ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้ที่ “เห็นมากับตา ท ามากับมือ” จึงเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การปลูกจิตวิทยาศาสตร์ได้ดีวิธีหนึ่ง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

  ควรก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยการน า “ทรัพยากร” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถแก้ปัญหาได้รอบด้าน 
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