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50253401 :  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

คําสําคัญ   :  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร/ของเลนพื้นบาน  

 สาลิกา  สําเภาทอง : การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชของเลนพื้นบานเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1.   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ   และ       

รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ.  362 หนา. 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน โดยใชของเลนพื้นบาน เพื่อสงเสริมทักษะการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  2) พัฒนาและ

หาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยใชของเลนพื้นบาน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  3) ทดลองใช

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชของเลนพื้นบาน เพื่อสงเสริมการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 4) ประเมินและ

ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนโดยใชของเลนพื้นบาน เพื่อสงเสริมการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ในดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เจตคติทางวิทยาศาสตรและความคิดเห็นท่ีมีตอ

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนโดยใชของเลนเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนบานสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จํานวน 40 คน  ใชแบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน (Pre Experimental Design) แบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนและ

หลัง (One- Group Pretest-Posttest Design) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  1) แบบสอบถามและสัมภาษณขอมูล

พื้นฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชของเลนพื้นบาน  3) แบบวัดผลการเรียนรู 

4) แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรคุณลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติทางวิทยาศาสตร    และ                   

5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนโดยใชของเลน

พื้นบาน และวิเคราะหขอมูลดวย  การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( Χ ) คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคา t-test  แบบ Dependent  

 ผลการวิจัยพบวา  1) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรใชรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใชของเลนพื้นบาน ให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและใชความรูวิทยาศาสตรบนพื้นฐานความเปนไทย 2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 80.59 /80.63  3) ผลการเรียนรูเร่ือง กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนโดยใชของเลนพื้นบาน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยของเลนพื้นบานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี

คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน และ 4) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใชของเลนพื้นบาน พบวา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีคะแนนสูงสุด คือ ทักษะการสังเกต แผนการจัดกิจกรรมที่มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงสุด คือ แผนท่ี 5 ลูกขาง สมรรถนะสําคัญของผูเรียนดานความสามารถในการคิด ประเมินจากทักษะการคิด

วิเคราะหและการคิดสังเคราะห และดานความสามารถในการแกปญหาประเมินจากกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูใน

ระดับดีเย่ียมทุกแผน  คุณลักษณะอันพึงประสงคไดรับคะแนนการประเมินสูงสุด คือรักความเปนไทย อยูในระดับดีเย่ียม 

เจตคติทางวิทยาศาสตร อยูในระดับดีเย่ียมทุกแผน 5)ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยใช

ของเลนพื้นบานเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก สําหรับดาน

ประโยชนที่ไดรับ คือนักเรียนเห็นคุณคาของการทําของเลนพื้นบานอยูในระดับสูงสุด   
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 The purposes of this research were to : 1) Study the fundamental data and the needs of developping 

the learner development activities by using the folk toys to enhance the scientific process skills for seventh 

grade students 2) Develop and find the efficiency of the learner development activities by using the folk toys 

based on the criterion 80/80 3) Tryout the learner development activities by using the folk toys to enhance the 

scientific process skills and 4) Assess and improve the learner development activities by using the folk toys to 

enhance the scientific process skills in aspects of the scientific process and the students’attitudes toward the 

science and the learner development activities by using the folk toys to promote the scientific process skills.  

 The samples consisted of 40 students in seventh grade of class 2/1 at Bansuanluang School 

(Rattanawijit Pittayakarn) in Samuthsakhon Educational Service Area Office. The research design used Pre 

Experimental Design (One-Group Pretest-Posttest Design). The research instruments were : 1) questionnaires 

and the interview forms for the basic data toward using the learner development activities 2) the lesson plans for 

the learner develop activities by using the folk toys 3) the test of the learner development activit ies by using the 

folk toys 4) the observation form toward the scientific process skills, the desirable characteristic and the 

scientific attitudes and 5) the questionnaire used for asking students’opinions toward the learner development 

activities by using the folk toys. The data were analyzed by content analysis, percentage (%), mean ( Χ ), 

standard deviation (S.D.) and t-test dependent. 

 The results of this study revealed that : 1) The learner development activities should be taught by 

using the folk toys based on the action learning with the scientific process based on Thai style. 2)The efficiency 

value of lesson plans by using the folk toys was at the 80.59 /80.63 3)The learning outcome of the posttest was 

significantly higher than that the pretest at the .05 level. 4)The result of the assessment by using the folk toys 

found that the observation skill of the scientific skills at the high level the fifth lesson plan of activties (Top) 

was at the high level and improvement of the learner development activities  by using the folk toys to promote 

the scientific process skills was at the high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได  ดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่ง       

จาก  ผูชวยศาสตราจารย ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพันธุ    รศ.สมประสงค  นวมบุญลือ  เปนอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตน   จนสําเร็จเรียบรอย  และใหคําปรึกษา ตลอดจนใหขอเสนอแนะท่ี

เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความ

เมตตากรุณาของคณาจารยทุกทานไวดวยความเคารพอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย  ผศ.ดร.วัชรา  เลาเรียนดี  ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ ผูทรงคุณวุฒิ  และผูชวยศาสตราจารย

ปรณัฐ  กิจรุงเรือง  ท่ีใหคําแนะนําตรวจแกไขขอบกพรอง  และใหความกระจางในเชิงวิชาการ    

เพ่ือความสมบูรณของวิทยานิพนธ 

 ขอขอบพระคุณ  อาจารยกมล ปยภัณฑ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขต

พ้ืนที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร  ดร.สุริยา บุญเฉลิม  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   และอาจารยรพีพรรณ  ศรีวิเชียร ครูชํานาญการ

พิเศษ  โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง  อําเภอบานโปง สํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาราชบุรี         

ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ   และใหขอแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการทํา

วิทยานิพนธ 

 ขอขอบพระคุณ   ผูบริหาร  คณะครูโรงเรียนบานสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาสมุทรสาคร  ท่ีใหความอนุเคราะหคนทดลองเคร่ืองมือ  และ

เก็บรวมรวบขอมูล เปนอยางดี รวมท้ังขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   ท่ีใหความรวมมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี  

 ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณของบิดา  มารดา  ซึ่งเปนผูวางรากฐานและสนับสนุนใน

การศึกษาและเพื่อน ๆ  นอง ๆ  พ่ี ๆ  ท่ีรวมรุนทุกทานท่ีมีสวนรวมในการเรียนครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


