
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ                                      
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

วิชาญ  พันธุประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่ง 
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

พฤษภาคม 2551 
 



การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ                                      
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

วิชาญ  พันธุประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่ง 
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎบีณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา 

พฤษภาคม 2551 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ                                      
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

วิชาญ  พันธุประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา          
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

พฤษภาคม  2551 



วิชาญ  พันธุประเสริฐ.  (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบท
ปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น.  ปริญญานิพนธ กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา).  
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม:   
รองศาสตราจารย สมจิต  สวธนไพบูลย , วาที่รอยตรี ดร. มนัส  บุญประกอบ , อาจารย 
ดร. ราชันย  บุญธิมา  

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ

บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 2) ศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับครทูี่สอนสาระวทิยาศาสตรชวงชั้น
ที่ 3 โดยมีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
และสรางหลักสูตร การทดลองใชหลักสูตร และการประเมินผลและปรบัปรุงหลักสตูร  

การดําเนินการใน 2 ขั้นตอนแรกทําใหสามารถสรางและพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรม 
และคูมือการใชหลักสูตรที่ผานการพิจารณาดานความเหมาะสมและความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ 
5 ทาน พบวา หลักสูตรมีองคประกอบที่เหมาะสมและสอดคลองกัน โดยหลักสูตรที่ผานการปรบัปรุง
แกไขแลว  ผูวิจัยนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 3 สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มี 2 ขั้นตอนคือ 1) ทดลองนํารอง
กับครู จํานวน 5 คน และปรบัปรุงหลักสตูร 2) ทดลองใชหลักสูตรกบักลุมตัวอยาง ครู 13 คน โดย
ใหครูที่ผานการฝกอบรมในขั้นนํารอง มาเปนพ่ีเลี้ยงในการฝกอบรม ใชระยะเวลาการทดลอง 5 วัน 
โดยใชรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุม ทดสอบกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา  

1. หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 75  

2. ความรูความคิดเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรของครูผูเขารบัการฝกอบรมหลังการเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการ
ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3. ความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
ของครูผูเขารบัการฝกอบรมหลังการเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.  ความสามารถดานการจัดการเรียนรูและประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัตกิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของครูผูเขารับการฝกอบรมสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 

5. เจตคตขิองครผููเขารบัการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นอยูในระดับดีมาก  



6. ความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด  

7. นักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นมีความสามารถ ในการ
ใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

8. นักเรียนมีเจตคตติอการเรียนโดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่อยูใน
ระดับดี  
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The purposes  of this research were 1) to develop  the science teachers training 
curriculum in the design of laboratory experiment incorporating local wisdom  2) to study the 
implementation efficiencies of the developed curriculum for the third grade level teachers. 
The research  procedures included  4 steps : study of foundation data, curriculum 
construction, curriculum implementation, and curriculum evaluation and revision. 

The implementation of the first two steps gave rise to a construction of a training 
curriculum with its guidebook which was approved for its appropriateness and Index of 
item–objective congruency by 5 experts.  

The approved curriculum was experimented with 5 teachers as a pilot study and 
finally it was experimented  with 13 teachers for 5 days ,using the pilot trained teacher as 
the mentors. The one-group pretest-posttest design was utilized. The results indicated that  

1. The  efficiencies of the designed laboratory experiment incorporating local 
wisdom training curriculum for science teachers were higher than the expected criteria(75%) . 

2. The posttest mean score of knowledge of local wisdom and laboratory design of 
the trainees was significantly higher than pretest at .01 level. 

3. The posttest mean score in laboratory experiment incorporating local wisdom 
designing and constructing was significantly higher than pretest at .01 level. 

4. The trainees’ instruction and evaluation ability in using laboratory experiment 
incorporating local wisdom was significantly higher than the criteria(75%)at .01 level.  

5. The trainees’ attitude in the design of laboratory experiment incorporating local 
wisdom were the best . 

6. The trainees’ opinion in the appropriateness to the training curriculum were the 
most appropriate and higher than the criteria (3.5). 

7. The mean score of abilities in using science knowledge to explain local wisdom 
of student who studied with incorporated laboratory experiments was significantly higher than 
the criteria(60%) at .05 level.  



8. The students’ attitude in studying  with incorporated laboratory experiments were 
good .  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธสําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือและความกรุณาอยางยิ่งจาก   
รองศาสตราจารย สมจิต สวธนไพบูลย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  วาที่รอยตรี ดร. 
มนัส  บุญประกอบและอาจารย ดร. ราชันย  บุญธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ทุมเทเวลาใน
การใหคําปรึกษา คอยใหกําลังใจ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนสําหรบัการวิจัย  
ตลอดจนใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ สําเนา โพธิ์ทอง คณะครูกลุมสาระวทิยาศาสตร และบุคลากร 
ในโรงเรียนทามะกาวิทยาคม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทุกทาน ที่กรุณาอนุเคราะหสถานที่และ
ใหความสะดวกในการทดลองใชหลักสูตรเปนอยางดี  และ ขอขอบคุณครูผูเขารับการอบรม ครูพ่ีเลี้ยง  
และผูมีสวนเกีย่วของกบัการเก็บขอมูลการวิจัย ทีใ่หความรวมมือในการทดลอง จนการวิจัยสําเร็จลลุวง
ไปดวยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย สําราญ  ขวัญเกื้อ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงษศักดิ์ รักษาเพชร และ
อาจารย ดร.ปรีชาญ  เดชศรี เปนอยางสูง ที่ใหความชวยเหลือ ใหความสะดวก และใหกําลังใจแก
ผูวิจัย ในการดําเนินการวิจัยอยางดียิ่ง    
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากปริญญานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาแก
บูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนมา 
 ทายสุด ผูวิจัยขอมอบความสําเร็จและความภาคภูมิใจใหกับพอ แม พ่ี นอง และครอบครัวที่
เปนกําลังใจสาํคัญ คอยสนบัสนนุอยูเบื้องหลังความสําเร็จแกผูวิจัย ทั้งเปนผูเฝารอคอยความสาํเร็จ  
มาโดยตลอด   
 
 
         วิชาญ  พันธุประเสริฐ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน มีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ ทําใหมนุษยใชความเจริญทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องตัดสินความเจริญและพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(สมจิต  สวธนไพบูลย. 2540: 1; เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช. 2540: 1) จึงนับไดวา วิทยาศาสตร 
มีความเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนในโลกสมัยใหม ซ่ึงเปนโลกที่เปนสังคมแหงการเรียนรู(Knowledge 
based society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล (สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย.ี 2546: 1; Collete; & Chiappetta.  
2001: 30) ทุกประเทศจึงใหความสําคญักับการศึกษาดานวิทยาศาสตรในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซ่ึงถือวาเปนยทุธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดวยการจัดแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแสวงหาความรูอยางเสมอภาค มีการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูใหไดมาตรฐาน  ทันตอความกาวหนาของโลก รวมทั้งนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 1; 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2546ก: 142-143) โดยมีวัตถุประสงคหลักใหญๆ สองประการคือ เพ่ือ
เตรียมบุคลากรใหสามารถอยูในสังคมวทิยาศาสตรไดโดยไมเปนตัวถวงของกระบวนการทั้งหลาย 
และเตรียมสรางทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพสําหรบัสรางผลงานทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนการ
เพ่ิมสมรรถนะของชาติทางดานเศรษฐกิจและการแขงขันในประชาคมโลก (สุนีย  คลายนิล. 2546: 1) 

จากนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ ที่มุงสนับสนุนผลักดันใหมีการปรับเปลีย่น
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารจัดการ และระบบการสนับสนุนตางๆ 
ทั้งดานงบประมาณ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี โดยเปลีย่นวิธีคดิใหมใหสอดคลองกับสังคมไทย
ที่ใหเยาวชนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดด ีทํางานไดดีมีคุณภาพ มีความเปนไทย ปรับตวั 
ไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเปนทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการอยูรอด
และการพัฒนาประเทศไทยในกระแสสังคมยุคใหม ที่ตองใหความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 ข: 142; สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา. 2545: 2) นอกจากนัน้การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับแกไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช2545 เปนการแสดงใหเห็นวา 
รัฐมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจริญขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 9 พ.ศ.2545 – 2549  ยังกําหนดใหมีการสงเสริมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ
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ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนผูเชีย่วชาญและ/หรือครูอาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ พรอมกับกระจายทุนการศึกษาในระดับสูงและทุนวิจัยอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
นอกจากนี้ยังใหมีการสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประกอบอาชีพครู/อาจารย(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2546: 11-12) จึงเปน
เครื่องบงชี้วา รัฐใหความสําคัญและสนบัสนุนสงเสริมดานการศึกษาวิทยาศาสตรของชาติ โดยมุงหวัง
ใหเกิดการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสูงสุด  ดวยการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร 
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมุงสงเสริมใหมีการพัฒนาครูวิทยาศาสตรใหมีคณุภาพอีกดวย 

วิทยาศาสตร เปนวชิาเนนใหผูเรียนเขาใจปรากฏการณตางๆของโลก โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบสบืเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร(Barab. 2003: 454–455) ที่เนนการปฏบิัติการทดลอง 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เปนการสอนใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง จนเกิดความรูความเขาใจ 
เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง รูจักพิสูจนสมมติฐาน หรือคนพบขอมูลตางๆ(เปรมจิต บุญสาย. 2541: 145; 
รวีวัฒน สิริภูบาล.  2543: 1 อางอิงจาก; Layman.  1996: 9; ชาญวิทย  จรัสสุทธิอิศร. 2544: 7;  
Beran.  1996: 3;  Trowbridge; & Bybee.  1996: 189–190;  HKSAR.  2002: 1) นอกจากนั้น 
ยังใหนักเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงตามวิธีการของนักวิทยาศาสตร(Garcia. 1999 : Online) 
ซ่ึงเชื่อกันวาวธิีน้ีจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจบทเรียนและทําใหการเรียนการสอนวิชาวทิยาศาสตร
เกิดประสิทธภิาพสูงสุด(เสถียร อุสาหะ. 2544: Online; Harcombe. 2001: 181) และสามารถกระตุน
ใหนักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น(Hazel; & Baillie.1998: 1) ดังผลการศึกษาวิจัยของ
ประเทืองท ิพย สุกุมลจันทร(2545) ผองฤดี  พวงประดิษฐ(2546) พรยมล   บัวคีรี(2546) ฉัตรชัย 
วายุวัฒนะ(2547) ฟรีดแมน(Freedman. 1997)  คีสทเนอร(Keastner. 1998) และชาน(Chan. 2004) 
ที่ศึกษาผลของการใชบทปฏิบัติการทดลองตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน พบวา การใชบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรมีผลที่ดีตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติ
ของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร จึงสามารถกลาวไดวา การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรโดยใช
การทดลอง เปนการจัดการเรียนรูที่มีประโยชนเพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทั้งดานคุณภาพและ
คณุลักษณะตามเจตนารมณของกลุมสาระการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544(ทศพร  ดํารงรัตน.  2547: 5)  

แมวาจะมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูโดยเนน
การทดลองเพื่อใหเกิดการเรียนรู และรฐัไดสงเสริมใหมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
แตจากการประเมินความสามารถทางดานวิทยาศาสตรของสํานักทดสอบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปการศึกษา 2546  โดยการใหนักเรียนในระดับชั้นประโยค ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สอบขอสอบมาตรฐาน วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั่วประเทศ พบวาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางต่ํา โดยเฉพาะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2546  2547 และ 2549 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยต่ํา    
ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1  
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ตาราง 1 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2546  2547 และ2549 จากการสอบขอสอบมาตรฐานระดับชาต ิ

 

ระดับคุณภาพ  
ปการศึกษา 

จํานวน
นักเรียน     

(คน) 

 
คะแนนเต็ม 

คาเฉลี่ย
คะแนน  

รอยละของ
คะแนน ปรับปรุง พอใช  ดี 

2546 131,303 40 15.27 38.07 43.24 51.17 5.59 
2547 170,785 40 14.89 37.53 46.73 44.77 8.49 
2549 196,381 40 15.75 39.37 18.83 74.81 6.33 

        

 
ที่มา :  

1. สํานักทดสอบทางการศึกษา. (2547).  รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปการศึกษา 2546  (ซีดีรอม) 

2. ___________.  (2548). รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 
2547 (ออนไลน)  

3. ___________.  (2550).  รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 
2549 (ออนไลน) 
 

จากผลการสอบในตาราง 1 พบวา คาเฉลีย่ของคะแนนวชิาวิทยาศาสตร  ต่ํากวารอยละ 50 
ของคะแนนเตม็ โดยมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดับดีนอยมาก สวนใหญจะมีผลการเรียนอยูในขั้นพอใช
และตองปรับปรุง  แมวาในชวงปการศึกษาหลังๆ แนวโนมของระดับคณุภาพจะดีขึ้น แตคาเฉลีย่ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์โดยรวมกย็ังไมดีขึ้น แสดงใหเห็นวามาตรฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตรของประเทศ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ชวงชั้นที่ 3) ในดานการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร ยังไมประสบความสําเร็จ
ตามที่คาดหวังและมีแนวโนมในการพัฒนาคอนขางต่ํา จากรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตรศึกษาของไทย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรไมประสบความสําเร็จ สาเหตุหน่ึงมาจาก
ครูขาดความรูความเขาใจในและทักษะในการจัดการเรียนรู(ชุมพล  ศรีทองกูล.  2544: 3; สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544: 40) สอดคลองกับคํากลาวของ วาชังกาและเอ็มวังกี
(Wachanga; & Mwangi.  2004: 26)ที่กลาววา ผลการเรียนรูของนักเรียนแสดงถึงประสิทธิภาพ
การสอนของครูและชุมชนนั้น นอกจากนั้น จากการศึกษาผลการใชวธิีจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร
แกนักเรียนดวยวิธตีางๆกันของครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยของ วิชาญ  เลิศลพ(2543) 
เทียมใจ  อําไพวรรณ(2545) สมจิต สวธนไพบลูย; และคนอ่ืนๆ(2547) และวไิล  รัตนพลท(ี2548) พบวา 
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วิธีการจัดการเรียนรูของครมีูผลตอผลการเรียนรูของนักเรียน แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูของ 
ครูวิทยาศาสตร เปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน เน่ืองจากครูคือตัวกลางระหวางหลักสูตร และ
เปนผูมีบทบาทที่จะชวยใหการเรียนของนักเรียน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของหลักสูตร  
(กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2543: 25;  ภพ เลาหไพบูลย.  2542: 54; สมจิต  สวธนไพบูลย. 2540: 6) 
ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาครูวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งที่เปนหัวใจสําคัญของ
กระบวนการจดัการเรียนรูวทิยาศาสตร(มนัส  บญุประกอบ; และคนอ่ืนๆ. 2545: 6) เพ่ือใหครูสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพจัดการเรียนการรูดานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมและพัฒนาหลอหลอมนักเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนาครูใหจัดการเรียนรูที่มุงเนนการจัดการศึกษา 
ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่จัดการศึกษาโดยยึดหลักวา
นักเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนสําคัญที่สุด โดยใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูที่เชื่อมโยงความรูใหม(New knowledge)กับความรูเดิมหรือประสบการณทีต่ิดตวั
มากอน (Prior knowledge) ตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสม(Constructivism)(พิมพันธ  เดชะคุปต; 
และ พเยาว  ยินดีสุข.  2548: 16) และตามความตองการเรงดวนของการปฏิรูปการศึกษา       
(พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง. 2544: 6)  

การพัฒนาครูดังกลาว  มีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบเชน การประชุมสัมมนา การศึกษาตอ  
การนิเทศการศึกษาและอื่นๆ แตเทคนิควิธีการที่เปนประโยชน ในการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู 
ทักษะ และเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน  และทําใหครูมีกระบวนการสอนที่ดี คือการฝกอบรม
(ชินวัฒน  นิจเนตร; และคนอื่นๆ.  2536: 76;  รววีตัร  สิริภูบาล.  2543: 26) ซ่ึงสอดคลองกบัรายงาน
ผลการวิจัยของนิโรจน  ไทยทองและชาตรี ไพรินทร(รวีวัตร  สิริภูบาล.  2543: 152 อางอิงจาก      
นิโรจน  ไทยทองและชาตรี ไพรินทร) ที่สรปุไวในขอเสนอแนะวา ควรมีการนําการฝกอบรมรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงเปนเทคนิควิธีในการพัฒนาวิชาชีพอยางหนึ่งที่ชวยใหครูมีโอกาสเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ 
และมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนแนวทางที่จะชวยใหภาระกิจการงานที่ปฏิบัติอยูดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดี ที่จะสนองกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา ใหมีคุณภาพ(Roton; & Stiles.  2002: 1; Nicholls. 1999: 208; Day. 1999: 150)  
อันจะเปนผลทําใหครูมีความตื่นตวัและทนักับความกาวหนาทางวิชาการ(มนัส  บุญประกอบ; และ
คนอ่ืนๆ.  2545: 7) จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูของ   
รวีวตัร สิริภูบาล(2543) เกษริน  มนูญผล(2544) ฉรัต ไทยอุทิศ(2547) ณัฐจรีย  ธรรมทัศนานนท(2547) 
สมจิต  จันทรฉาย; และคนอืน่ๆ(2547) ลุฟท โรหริก; และแพตเตอรสัน(Luft; Roehrig; & Patterson.  
2003) และบแิอนชินี; และโซโลมอน(Bianchini; & Solomon.  2002)พบวา การฝกอบรมครูสามารถ
พัฒนาใหครูไดเพ่ิมพูนความรู ความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอ 
การจัดการเรียนรู และสามารถพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพได  แสดงใหเห็นวา การฝกอบรม  
เปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาครูทั้งดานความรูทักษะและเจตคติ ในการ
จัดการเรียนรู ใหดีขึ้นได  
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ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ถายทอดกันมา ทั้งประสบการณและความรูจากปากตอปาก 
และสั่งสมกันมาเปนความรูที่เปนองครวมและเปนสิ่งที่มีคาทางสังคม   ซ่ึงหากเลือกสรรความรูจาก    
ภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม แลวนําความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของแตละพ้ืนที่  
ของสถานศึกษาในประเทศไทย มาสอดแทรกเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
(ประสาท  เนืองเฉลิม. 2546: 7 ) จะเปนการนําฐานความรูที่มีอยูเดิมในทองถิ่นน้ันมาใช เพ่ือสงเสริมให
นักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ปรากฏการณตางๆทีเ่กี่ยวของและพบเห็น และสามารถนําความรู
มาเชื่อมโยงเขากับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง(Hatono. 1990:  245;  McGinn; 
& Roth. 1999: 22; Huffman; Thomas; & Lawrenz. 2003: 378) โดยการสรางสถานการณใหนักเรยีน
สามารถแกปญหาจากงานและกิจกรรมที่เคยพบเห็น  และนําความรูที่ไดจากการเรียนทั้งหมดไปใช 
ในชวีิตประจําวัน(ฑมลา  วฒันสิน.  2544: 77-78; ชุมพล  ศรีทองกูล.  2544: 6;  จันทรชัย  หญิงประยูร.  
2544: 2-3; นวลจิตต เชาวกีรติพงศ.  2545: 32; Hatono.  1990: 248; Herbert.  1999: 43-44)   
ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถนํารูปแบบการจดัการศึกษาทีพั่ฒนาขึ้นมาตอยอดความรูเดิมและภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร(เกตุ กรุดพันธ.  2545: 84) อันจะทําใหการเรียนรู   
ทางวิทยาศาสตรมีความสนกุ(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ.  2543: 22)และ
เปนการใหโอกาสนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายตอตนเองและสังคม(วิชัย  วงษใหญ.  2542: 56; 
Hevit; & Wilter. 1997: 428; Ross; Lakin; & Collaghan.  2000: 1–2) นอกจากนั้นยังจะทําให
นักเรียนสามารถนําความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิน่ที่พบเห็น มาสูความรูวทิยาศาสตรที่เปนสากล 
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทบทวนคณุคาภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนํามาเสริมสรางประยุกตเขากับ
ระบบการเรยีนรูใหมใหเกิดความสมดุลระหวางความเปนสากลและความเปนทองถิ่นโดยปราศจาก
ความรูสึกแปลกแยก(วิชัย  วงษใหญ.  2542: 56) ตามมาตรา23 แหงพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่ใหจัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการความรูตามความเหมาะสมในเรื่องเก่ียวกบั
ตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ความรูและการประยุกตใชเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่2 
พุทธศักราช 2545:  31–32) จากขอมูลการศึกษาวิจัยของสุมาลี พิตรากูล; และยุวนิตย หงสตระกูล
(2544: 21) ที่ศึกษาแนวโนมกลยุทธนวตักรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรศตวรรษที่ 21 ในระดับ
มัธยมศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 4 พบวาสนับสนุนแนวคดิดังกลาว โดย
ทั้งผูบริหาร ครู นักเรียน ในระดับมัธยมศกึษาและนักศกึษาครูมีความเห็นวา การจัดการเรียนรูควร
ใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น มีระบบสารสนเทศภูมิปญญาทองถิน่และสงเสริมการใชขอมูลทองถิ่น
ในการพัฒนาการเรียนรู และความสอดคลองของผลการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกบัการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยศึกษาความคิดเห็นของครูระดับมัธยมศึกษา ของวราภรณ; และคนอื่นๆ   
(วราภรณ; และคนอื่นๆ. 2544: บทคัดยอ)พบวารอยละ 97 ของครูเห็นวา ควรนําภมิูปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนรู  โดยนําเสนอการจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบคือ  นําเอาความรูเกีย่วกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น  มาจัดเขาในกระบวนการเรียนรูและใชเปนวิธีสอน  ซ่ึงกระบวนการดังกลาว 
จะตองมีครูเปนผูควบคุมดูแลการเรียนการสอน(มีนา โอวารินท.  2546: 3)  เน่ืองจากครูเปนบุคคลสาํคัญ
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ในการเลือกภมิูปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสม
(สุเทพ  ออนไสว.  2542: 29)  นอกจากนั้น จากรายงานการศึกษาความพรอมการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ปการศึกษา 2546 ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยังพบวา ครูแสดงความเห็นที่จะใหมีการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจกับ
ครูผูสอนใหทัว่ถึง ในการปรับหลักสตูรใหสอดคลองกับนักเรียนและทองถิ่น(กระทรวงศึกษาธิการ.  
2546ค: 64) จึงสามารถกลาวไดวา  การนาํภูมิปญญาทองถิ่นมาสูกระบวนการจัดการเรียนรูของนักเรียน 
เปนความตองการของระบบการจัดการศึกษาในปจจุบันและยังเปนความตองการของบุคลากร
ทางการศึกษา นอกจากนั้นยังเปนการกระตุนใหครูมีความรูสึกวาสิ่งแวดลอมในสังคมของโรงเรียน 
สามารถนํามาเปนแหลงเรียนรูในการสงเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนรูของครไูด (Glatthorn; & 
Fox.  1996: 18) 

จากเหตุผลและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูกลุมสาระวทิยาศาสตรในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใชการปฏิบัติการทดลองในการจัดการเรียนรู   ความจําเปนในการพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน ผลของการฝกอบรม
ตอการพัฒนาครูและความสาํคัญของภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
กระบวนการฝกอบรมมาเปนวิธีการในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร  ใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนรู
วทิยาศาสตรที่นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตเขากับการใชบทปฏบิัติการทางวทิยาศาสตร  ใหครู
สามารถคิดและสรางกิจกรรม ขึ้นเองจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น  นอกจากนั้นยังสามารถคิดและสรางสิ่ง
ใหมๆในทองถิ่นใหสัมพันธกับระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได
(ไพฑูรย สินลารัตน.  2544.  พันธะและทกัษะใหมของครู.   ใน แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรบัครู
มัธยมเพ่ือปฏรูิปการศึกษา: 7)  โดยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ  
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะทําใหครูที่สอนวิทยาศาสตรไดรับความรูไดรับ 
การฝกฝนและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชน
ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอยอดความรูเดิมและภูมิปญญาทองถิ่น
อยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร 
ของตนเองใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของชาติยิ่งขึน้ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีความมุงหมายเพ่ือ 
1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการ     

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
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ความสําคญัของการวิจัย 
ผลการวิจัยครัง้น้ี จะทําใหไดหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการ

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  ที่ผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยที่ครูผูเขารับการฝกอบรม ไดมีโอกาสเรียนรู   
ฝกปฏิบตัิ และทดลองใชบทปฏิบตัิการทีต่นเองสรางขึน้  ซ่ึงจะทําใหครูมีความรูความเขาใจ สามารถ
พัฒนาบทปฏบิัติการวิทยาศาสตรไดเอง  และมีเจตคตทิี่ดีตอการนําบทปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร  
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 และ

นักเรียนที่เรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ในจังหวัดกาญจนบรีุ ปการศึกษา 2550 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุมดังน้ี 

1. กลุมตวัอยางที่ใชในการศกึษานํารองในการพัฒนาหลกัสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ ครทูี่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 5 คน  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ 

 2.1 ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 13 คน 

 2.2 นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยการใชบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น จํานวน 269 คน  

สาระของหลักสูตร  หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวยสาระดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาภูมิปญญาทองถิน่ 
2. การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูทางวิทยาศาสตร 
3. การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูทางวิทยาศาสตรและ

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 
4. การออกแบบบทปฏบิัติการทดลองวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
5. การฝกการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
6. การนําบทปฏบิัติการที่ออกแบบไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและ        

การประเมินผลการใชบทปฏิบัติการ 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการ     

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

1. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น 
2. ผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ      

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึน้ ประกอบดวย 
2. 1  ผลการใชหลักสูตรที่เกิดกับคร ู

2.1.1 ความรูความคดิของครูเกีย่วกับภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

2.1.2 ความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเรียนรู 
โดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูพัฒนาขึ้น 

2.1.4 เจตคติของครูที่มีตอการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ   
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1.5 ความคิดเห็นของครูตอหลกัสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้น 

2.2  ผลการใชหลกัสูตรที่เกิดกบันักเรียน 
2.2.1 ความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตร

อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 
2.2.2 เจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรู 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ภูมิปญญาทองถิ่น  หมายถึง ความรู ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิต    

อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณสืบตอกันมาในวิถีชีวิตและสังคม ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดใกลเคยีงที่อยูในเขตการศึกษาเดียวกัน ไดแก จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

2. หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร หมายถงึ เอกสารและแนวทางในการจัดการเรียนรู
สําหรับครูวทิยาศาสตรที่สอนชวงชั้นที่ 3 ที่เขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา 
อันประกอบดวย ที่มาและปญหา วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ แนวการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ 
และกระบวนการประเมินผลการเรียนรูทีจ่ะเกิดขึ้นแกผูเขารับการฝกอบรม ที่กําหนดโดยผูวิจัย 
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3. บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง แผนการดําเนินกิจกรรม
การทดลองทางวิทยาศาสตร โดยใชความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนฐานในการจัดการเรียนรู 
ทางวิทยาศาสตร ตามสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระที่ 3(สารและสมบัติของสาร)ตามหลักสูตร
ชวงชั้นที่ 3 อันมีโครงสรางที่ประกอบดวย ชื่อบทปฏิบัติการ หลักการ คําถามกอนการทดลอง 
จุดประสงค อุปกรณและสารเคมี วิธีการทดลอง การอภิปรายผล การสรุปผลและคําถามทายการทดลอง  

4. การออกแบบบทปฏบิัติการ หมายถึง กระบวนการกําหนดกิจกรรมสําหรับการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร ที่ประกอบดวย การวิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู  
ตามหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวังในวิชาวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 การกําหนดหัวขอเรื่อง 
การกําหนดปญหากอนการทดลอง การกําหนดสมมติฐาน การกําหนดวิธีการ การทดสอบบทปฏบิตัิการ
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว การวิเคราะหผล การคนหารายละเอียดทางทฤษฎีในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ที่สังเกตพบ การลงขอสรปุ และการกําหนดคําถามทายการทดลอง เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ เจคติที่ดี
ทางวิทยาศาสตร และเหมาะสมกับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาชวงชัน้ที่ 3  

5. การฝกอบรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาคร ู
อยางมีขั้นตอน ซ่ึงประกอบดวย 3 ระยะคอื 

ระยะที่ 1  การฝกอบรมในชั้นเรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการอบรม 
ในหองจัดการอบรมที่เตรียมไว โดยใชขัน้ตอนการทํากิจกรรม 3 P ประกอบดวย 

ขั้นที่  1  ชี้ใหเห็นสําคัญ (Persuasion)  เปนกระบวนการฝกอบรมทีส่ราง    
ความตระหนักถึงความสําคัญของ มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรยีนรูที่คาดหวงัและสาระการเรียนรู
ในหลักสูตรกบัภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตร  

ขั้นที่  2  สมานฉันทฝกฝน (Practice) เปนกระบวนการฝกอบรมทีใ่หครูรวมกัน
ฝกปฏิบตัิในทกุกิจกรรม และฝกออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการทดลองที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือการจัดการเรียนรูทางวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3  

ขั้นที่  3 ทุกคนรวมนาํเสนอ (Presentation)  เปนกระบวนการฝกอบรมที่ใหครู
รวมกันนําเสนอผลงานในกิจกรรมตางๆในกระบวนการฝกอบรม 

ระยะที่ 2  การนําบทปฏิบัติการที่จัดทํา ไปทดลองใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
โดยมีการนิเทศติดตามผลเปนระยะ 

ระยะที ่3  การนําเสนอผลของการใชบทปฏบิัติการทีค่รูจัดทํา ในการจดัการเรียนรู
ในชั้นเรียน 

6. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการวางแผน การกําหนดการจัดกิจกรรมหรือมวลประสบการณ
ใหกับครวูิทยาศาสตรที่สอนชวงชั้นที่ 3 อยางมีระบบโดยมีขั้นตอนสาํคัญในการพัฒนา 4 ขั้นตอน คือ  

1. การศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่น การออกแบบบทปฏิบัติการ และสาระอื่นๆที่เกี่ยวของ 

2. การออกแบบและสรางหลักสูตร 
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3. การทดลองใชหลักสูตร 
4. การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร 

7. การนิเทศติดตามผล หมายถึง การไปพบครูผูเขารับการฝกอบรมแตละคนที่โรงเรียน  
เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการนาํบทปฏิบตัิการที่ออกแบบไปใช พรอมทั้งใหคําปรึกษาและ
ใหความชวยเหลือ โดยมีผูวิจัยเปนผูนิเทศ 

8. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง ความสามารถในการใชหลกัสตูร
ฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงพิจารณาจากผลของการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการ และผลของคะแนน
ความสามารถจากการใชแบบทดสอบวัดความรูความคดิเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิน่และการออกแบบ
บทปฏบิัติการวิทยาศาสตรของครูกับเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

9. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองใชหลกัสูตร
ฝกอบรมครูในการจัดการฝกอบรม ประกอบดวย 

9. 1  ผลการใชหลักสูตรที่เกิดกับคร ู
9.1.1 ความรูความคดิของครูในเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ

บทปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร 
9.1.2 ความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
9.1.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลเรียนรู 

โดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูพัฒนาขึ้น 
9.1.4 เจตคติของครูที่มีตอการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ   

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
9.1.5 ความคิดเห็นของครูตอหลกัสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือ

ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้น 
9.2 ผลการใชหลักสูตรที่เกิดกบันักเรียน 

9.2.1 ความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบาย
ภูมิปญญาทองถิ่น 

9.2.2 เจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑที่กาํหนด  
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2. ครูผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ 
บทปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม 

3. ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ หลังการฝกอบรมสงูกวากอนการเขารับการฝกอบรม 

4. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมคีวามสามารถดานการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรู
โดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคะแนนเฉลีย่ผานเกณฑสงูกวารอยละ 75 
ของคะแนนเตม็  

5. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมเีจตคตติอการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นสูงกวาระดับดี 

6. ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึน้ สูงกวาระดับความเหมาะสมมาก 

7. นักเรียนทีเ่รียนโดยใชบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นสูงกวารอยละ60 ของคะแนนเต็ม   

8. นักเรียนมีเจตคติตอการเรยีนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นตั้งแต
ระดับดีขึ้นไป 
   

 
 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ โดยการนําเสนอหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

ตอนที1่. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู   
1.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
2.  การฝกอบรม  

2.1  ความหมายของการฝกอบรม 
2.2  จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
2.3  ประเภทของการฝกอบรม 
2.4  การฝกอบรมปฏิบตัิการ 
2.5  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
2.6  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 

3.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคร ู
ตอนที่ 2. บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 

1. ความหมายและความสําคญัของบทปฏบิัติการทางวทิยาศาสตร 
2. ประเภทของการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
3. การออกแบบบทปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู 

ตอนที่ 3  ภูมิปญญาทองถิน่ 
1. ความหมายและความสําคญัของภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 
3. องคประกอบของภูมิปญญาทองถิ่นทางวิทยาศาสตร 
4. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นกับบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตรและการ

จัดการเรียนรู 
ตอนที่ 4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ความหมายของหลักสูตร 
 คําวา หลักสตูร(Curriculum) เปนคําที่มีผูใหความหมายหลายอยาง ซ่ึงนักวิชาการ

และนักพัฒนาหลักสูตรหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตรไวตางๆกัน ดังน้ี 

ธํารง  บัวศรี(2544: 3 )ใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร หมายถึง   
รายวิชาตางๆที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน 

สําหรับบุญชม  ศรีสะอาด(2546: 2) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา  หลักสูตรคือ 
ขอกําหนด แนวทาง จุดมุงหมาย โดยสรางเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่กําหนดใหโรงเรียนตางๆ ปฏิบัติตาม 

สวนนิรมล  ศตวุฒิ(2547: 54) กลาวถึงความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร 
หมายถึง เอกสารแนวทางในการจัดการเรียนรู การนําแนวทางจากเอกสารไปจัดสาระ เน้ือหา กิจกรรม 
ประสบการณใหแกผูเรียน และผลที่เกิดในตัวผูเรียน  

สงบ  ลักษณะ(2542: 29) ไดใหความหมายของหลักสตูรไวในทํานองเดียวกันวา 
หลักสตูร คือ มวลประสอบการณทั้งปวง ทีจั่ดใหผูเรียนไดรับ เพ่ือนําไปสูการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ไปในแนวทางที่พึงปรารถนาทั้งพฤตกิรรมความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานยิม
ตางๆ 

รีฟส(2545) กลาวถึงหลักสตูรไววา หลักสูตร คือ พิมพเขียวที่จําเพาะเจาะจง หรือ
เครื่องมือนําทางสําหรับการเรียนรู  ซ่ึงเกิดจากการกําหนดเนื้อหา เปาหมายของการปฏิบัติ  วัตถุประสงค
และมาตรฐานการเรียนรู รวมถึงความสามารถในการเรียนรู(รีฟส, เอ็ดเวิรด เอ็ม.  2545. ใน การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธผิล.  แปลโดย  ฉันทนา  จันทรบรรจง.  2545) 

สมิธ (Smith. 2005:  online.)ไดใหความหมายของหลักสูตรแยกไวเปนสวนยอยๆ 
ไวดังน้ี   

หลักสูตรคือ องคความรู(The body of knowledge)ที่จะใหแกผูเรียน เปน
กําหนดการของเนื้อหาที่จะตองใหแกผูเรยีน  

หลักสูตรคือ สิ่งที่จะมุงใหผูเรียนเกิดเม่ือสิ้นสุดการสอนแลว(Attempt) 
หลักสูตรคือ กระบวนการ(Process)ที่จะตองใชในการจัดการเรียนรู 
หลักสูตรคือ สิ่งที่ตองยอมรับเพ่ือไปปฏบิัต(ิPraxis) ในการจัดการเรียนรู 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรของนักวิชาการดานการศึกษาดังกลาว 
สามารถสรุปไดวา หลักสูตรหมายถึงเอกสารและแนวทางในการจัดการเรียนรู อันประกอบดวย 
วัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหาสาระ  การจัดกิจกรรมหรือประสบการณที่จะใหแกผูเรียน และ
กระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ที่กําหนดโดยผูพัฒนาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับหลักสตูรนัน้ๆ  
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สําหรับหลักสูตรฝกอบรม มีความหมายไมแตกตางจากหลักสูตรทั่วไปดังกลาวมาแลว  
เพียงแตหลักสูตรฝกอบรมเปนการสรางหรือพัฒนา โดยมีขอบเขตหรือจุดมุงหมายเฉพาะ ในแตละ
หัวขอเร่ือง เพ่ือใชในการฝกอบรมแกกลุมเปาหมายของโครงการเพื่อใหบุคคล ไดพัฒนาความรู ทกัษะ
และเจตคติ มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไมยาวนาน(ชินวัฒน นิจเนตร.  2536: 79; กุลยา ตันติผลาชีวะ.  
2537: 17; สําเนียง  สรอยนาคพงษ.  2538: 14) และการประเมินผลของหลักสูตรมุงทีผ่ลของหลักสตูร
กับการพัฒนาบุคลากร (วิเชยีร  อินทรสมพันธ. 2546: 72)  

1.2  องคประกอบของหลักสูตร 
หลักสตูรที่ดีจะตองประกอบดวยองคประกอบตางๆที่สัมพันธกัน โดยมีองคประกอบ 

ที่สําคัญ 4 สวน ดังตอไปน้ี(บุญชม  ศรีสะอาด. 2546: 11–12; สาํราญ  คงชะวัน. 2546: 15;    
Taba. 1962: 10 ) 

1. จุดมุงหมายของหลักสูตร(Aim and specific objectives) 
2. เน้ือหาสาระของหลักสูตร(Content) 
3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน(Learning and teaching implies) 
4. การวัดประเมินผล(Evaluation)  

นอกจากองคประกอบ 4 สวนนี้แลว บุญชม ศรีสะอาด ไดเสนอวา หลักสูตรอาจเพิ่ม
องคประกอบอ่ืนเขาไปก็ได เชน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2546: 12 ) 

-  หลักการ   คือทิศทางหรอืแนวทางซึ่งจะนําไปสูจุดหมายของหลักสูตร   
-  โครงสราง เปนการกําหนดกลุมวิชาหรอืรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร 
-  มาตรฐานการเรียนรูเปนสวนที่กําหนดขึ้นสําหรับเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพ

ของผูเรียนเม่ือเรียนจบหลกัสูตร   
-  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
-  สื่อการจัดการเรียนรู 

สําหรับในสวนของหลักสูตรฝกอบรม กุลยา ตันติผลาชวีะ(2537: 10) ไดกลาวถึงองคประกอบ
ของหลักสูตรฝกอบรมไววา หลักสูตรการฝกอบรมจะตองประกอบดวยองคประกอบหลัก(Course content) 
คอื ชื่อวิชา จุดประสงคของวิชา เน้ือหาวิชา วิธีการเรียนการสอนและชั่วโมงการเรียนกํากับ ประโยชนที่ได
จากการใหรายละเอียดนี้จะชวยใหผูดําเนนิการฝกอบรมใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการฝกอบรม
และสามารถตรวจสอบความครอบคลุมตามจุดประสงคการฝกอบรมและติดตามผลการฝกอบรมได 

จากแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของหลกัสูตรที่กลาวมาแลว สรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรม 
ประกอบดวยสวนตางๆที่สอดคลองกัน คือ 

1. หลักการของหลักสูตร เปนการกําหนดที่จะนาํไปสูความสําเร็จของหลักสูตรที่กําหนด 
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนผลของหลกัสูตรทีต่องการหลังจากการใชหลักสตูรที่

พัฒนาขึ้นแลว 
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3. เน้ือหาสาระของหลักสตูร เปนการกําหนดสาระทีส่อดคลองกับหลักการและจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร 

4. รูปแบบและกิจกรรมหรือประสบการณที่ใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่สอดคลองกับ
เน้ือหาของหลักสูตร 

5. ระยะเวลาในการฝกอบรม ซ่ึงตองกําหนดใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกจิกรรมที่กําหนด  
6. สื่อประกอบการจัดการฝกอบรม 
7. การประเมินผลหลักสตูร  

1.3  แนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร 
สําราญ คงชะวัน (2546: 13–14 ) กลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร

ไววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการวางแผนและพัฒนาประสบการณการเรียนรูตางๆที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน เกี่ยวกับการเลือกจุดมุงหมาย เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู   
สื่อการเรียนรู ตลอดจนการวดัผลประเมินผล สวนมารชและ วลิลิส(สุนทรี  คนเที่ยง.  2547:  online; 
อางอิงจาก March; & Willis. 1995: 129) และนิรมล  ศตวุฒิ(2547: 54) ไดใหความหมายของ
การพัฒนาหลักสูตร ในทํานองเดียวกันวา การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการหรือกิจกรรม 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดประโยชนและประสทิธิภาพสูงสุดตอผูเรียน   

นอกจากความหมายและความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว ชูศรี  สุวรรณโชติ
(2542: 97) กลาวถึงระยะเวลาที่เหมาะสมและวิธีการพัฒนาหลักสูตรไววา  การพัฒนาหลักสูตร   
เปนสิ่งที่สามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา ซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปตามความเหมาะสม โดยอาจ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรที่มีอยูแลวใหดีขึน้ หรือสรางหลักสตูรขึ้นมาใหมโดยที่ยังไมเคยมีหลักสตูรนัน้
มากอนก็ได ซ่ึงผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดทุกระยะเวลา และตองดําเนินการใหเปนไปตามความ
เหมาะสม 

จึงสามารถสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนและพัฒนา
ประสบการณในการเรียนรูที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวัผูเรยีน ซ่ึงสามารถพัฒนาหลักสูตร  
ที่มีอยูแลวใหดีขึ้น หรือสรางหลักสูตรขึ้นมาใหมที่ยังไมเคยมีหลักสูตรนั้นมากอน โดยการเลือก
จุดมุงหมาย  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรียน  การสอน  เวลาที่ใช ตลอดจนการวัด
ประเมินผลไดอยางเหมาะสม 

ในกระบวนการพัฒนาหลักสตูรตองอาศัยพ้ืนฐานที่สาํคญั 5 ดานดังนี(้บุญชม  ศรีสะอาด.  
2546: 21–46) 

1. พ้ืนฐานทางประวัตศิาสตร(Historical foundation)อิทธิพลของพื้นฐานดังกลาวมี         
2 ลักษณะคือ 

1.1  ในหลักสูตรที่พัฒนา มีความรู ผลการคนพบ และแนวปฏิบตัิทีเ่คยมีมาในอดีต 
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 
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1.2  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการศึกษาในอดีตเปนบทเรียนในการ
สรางหลักสูตรใหม 

2. พ้ืนฐานทางปรัชญา(Philosophical foundation) ปรัชญามีสวนในการสรางหลักสูตร 
เน่ืองจากปรัชญามีสวนในการชวยกําหนดจุดประสงคและการจัดการสอน ซ่ึงมีแนวปรัชญาตางๆ
มากมาย ดังน้ี 

2.1 ปรัชญาสาระนิยม(Essentialism) เชื่อวาแตละวัฒนธรรมมีความรู ทักษะ ความเชื่อ  
อุดมการณ ที่เปนแกนกลาง หลักสูตรที่จัดตามแนวนี้ไดแก หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา(Subject curriculum )
และแบบสหสมัพันธ(Broad fields curriculum )  

2.2  ปรัชญาสจัจวิทยนิยม(Perenialism) เชื่อวาสิ่งสําคัญที่สุดคือความสามารถในการ
ใชความคิด ความสามารถในการใชเหตุผล การตัดสินแยกแยะและความเชื่อถือพระเจา การจัดหลักสูตร
จึงเนนความสาํคัญของวิชาพื้นฐาน คือ การอาน  เขียน  และการคํานวณ   

2.3  ปรัชญาพิพัฒนาการ(Progressivism) เชื่อวาจะเรียนรูไดโดยอาศัยประสบการณ  
ผูสอนมีหนาที่จัดประสบการณให ไดแกหลักสูตรแบบประสบการณหรือกิจกรรม(Experience or 
activity curriculum )  

2.4  ปรัชญาปฏิรูปนิยม(Reconstructionism) เนนเรือ่งชีวิตและสังคม ไดแก หลักสูตร
ที่ยึดหลกัสังคมและการดํารงชีวติ(Social process and life function curriculum)และหลกัสตูรแบบแกน
(Core curriculum )  

2.5  ปรัชญาสวภาพนิยม(Existentialism) เชื่อวาแตละคนกําหนดชีวติของตนเองได  
ไดแก หลักสูตรแบบเอกัตภาพ(Individualized curriculum) ใหเสรีภาพแกนักเรียนมากที่สุด 

3. พ้ืนฐานจากสังคม(Sociological foundation) หลักสูตรไดรับอิทธิพลจากสังคมมากที่สุด  
สมาชิกในสังคมเปนผูสรางและพัฒนาโรงเรียน  รากฐานทางสังคมที่มีตอการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร 
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มีผลทําใหหลักสูตรตองเปลี่ยนแปลงดวย  

4. พ้ืนฐานจากจิตวิทยา( Psychological foundation) จิตวิทยามีสวนสําคัญตอการสราง
หลักสูตรและการสอน โดยเฉพาะจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวทิยาการเรียนรู   

4.1  จิตวิทยาพัฒนาการ  ในการที่จะชวยใหแตละบุคคลมีพัฒนาการที่เหมาะสมแฮส 
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2546: 21–46; อางอิงจาก Hass 1977) ใหความเห็นวา มีพัฒนาการ 5 ดาน    
ที่ใชเปนแนวทางในการวางแผนหลักสูตร ไดแก 1) พ้ืนฐานทางชีววิทยาของความแตกตางระหวางบุคคล 
2) วุฒิภาวะทางกาย  3) พัฒนาการและความสัมฤทธิ์ผลทางสติปญญา  4) พัฒนาการทางดานอารมณ  
5) พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีผลการคนควาวิจัยของนักทฤษฎีดานพฒันาการของมนุษย
หลายทานที่มีอิทธิพลตอการวางแผนหลักสูตรการสอน  เชน  ทฤษฎีพัฒนาการของ ฮาวิกเฮิสท
(Hevighurst development theory) กลาววา งานพัฒนาการแตละวยัน้ัน  ถาหากประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาในงานใด ก็จะทําใหมีความสขุและสงผลตอความสําเร็จในงานตางๆมาก  ทฤษฎีพัฒนาการ
ของอิริคสัน(Erikson’s phsychosocial theory) ที่เชื่อวา พัฒนาการแตละขั้นถาไดรับการสงเสริม
ตามตองการ จะเกิดความพึงพอใจและม่ันใจ สามารถพัฒนาการขั้นตอไปไดอยางสมบูรณ เปนผลทําให
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มีบุคลิกภาพดี แตถาในขั้นใดไมไดรับการสงเสริม จะเกิดความคับของใจ เกิดความไมพึงพอใจและ
เปนผลเสียตอบุคลิกภาพของคน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ที่เนนพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่งถึงวัยทีมี่สติปญญาอยางสมบูรณ   

4.2  จิตวิทยาการเรียนรู ทฤษฎีจิตวทิยาการเรยีนรูเปนพ้ืนฐานสําคัญของเน้ือหาหลักสูตร 
การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการสอน ทฤษฎีที่สําคัญ ไดแก   

4.2.1 ทฤษฎีที่เนนการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง(S-R condition) 
อันไดแกทฤษฎีการเสริมแรง และทฤษฎีเง่ือนไข นักจิตวทิยาในทฤษฎกีลุมน้ีไดแก พาฟลอฟ ธอรนไดค  
สกินเนอร 

4.2.2 ทฤษฎีสนาม(The field theory) แนวคิดของทฤษฎีน้ีคือ สวนรวมทั้งหมด
เปนสิ่งที่สําคญัมากจะตองมากอนสวนยอย ทฤษฎีที่สาํคัญของกลุมน้ีคือ ทฤษฎีพุทธินิยม และทฤษฎี
มนุษยนิยม 

4.2.3 ทฤษฎีผสมผสาน(Integrated theory) มีแนวคิดพื้นฐานทีส่ําคัญคือ การศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรู ใชการผสมผสานระหวางทฤษฎีเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองกับทฤษฎีสนาม 

4.2.4 ทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียนของบลูม เปนทฤษฎีที่เนนพ้ืนฐานเดิมของผูเรียน
และคุณลักษณะของแตละคน 

5.  พ้ืนฐานจากวิชาความรูตางๆ(The disciplines of knowledge foundations) ความรู
ของวิชาการตางๆ รวมทั้งความรูทางอาชีพ เปนรากฐานของการเรียนรูของผูเรียน ในการสรางหลักสูตร
จึงตองมุงใหผูเรียนมีความเขาใจมโนทัศน(Concept) และวธิีการของวชิานั้นๆ  

 สําหรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีนักวิชาการดานหลักสูตรหลายทานไดใหความเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรไวหลายรูปแบบแตกตางกัน  เน่ืองจากจุดเนนที่แตกตางกัน
ในการพัฒนา ซ่ึงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรแตละรปูแบบ ไมวาจะเปนการพัฒนาหลักสูตรใหม
หรือการนําหลักสูตรเกามาพัฒนา ประกอบดวยขั้นตอนที่คลายคลึงกันพอสรุปเปนขั้นตอนดังน้ี 
(ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข. 2543: 23–24; ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2545: 15-18; สําราญ คงชะวัน.  
2546: 14; นิรมล ศตวุฒิ.  2547: 54-56; Saylor; &  Alexander.  1974: 6) 

1. การออกแบบและสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 
- การกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร 
- การจัดทํารายละเอียดเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู 
- การกําหนดแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูและกําหนดเวลา   

2. การนําหลักสูตรไปใช 
3. การประเมินหลักสูตร 
ไทเลอร(Tyler. 1949: 1) กําหนดกระบวนการวางแผนหลักสูตรและใหขอเสนอแนะสาํหรับ

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหบงัเกิดผลดีตอผูเรียน โดยเสนอแนะสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนหลักสูตร 
คือ 

1. อะไรคอืจุดมุงหมายของการศึกษาทีต่องการใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาปฏิบตั ิ
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2. ทําอยางไรจึงจะจัดประสบการณการศึกษาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
3. ทําอยางไรจึงจะจัดประสบการณการศึกษาใหมีประสทิธิภาพตอการเรียนการสอน 
4. ทําอยางไรจึงจะจัดการประเมินผลประสบการณการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทาบา (บรรพต  สวุรรณประเสรฐิ.  2544: 17; อางอิงจาก Taba. 1962: 345– 425) ไดเสนอ

รูปแบบการวางแผนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน  
ตามความเชื่อเกี่ยวกบัผูเรียนที่มีพ้ืนฐานแตกตางกนั โดยกําหนดกระบวนการวางแผนพัฒนาหลกัสูตร
ไว 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1. วินิจฉัยความตองการของผูเรียน  ตองเร่ิมจากการคนหาความตองการของผูเรียนโดย
วิเคราะหหาชองวาง จุดบกพรองและภูมิหลังของผูเรียน 

2. กําหนดจุดมุงหมาย หลังจากวิเคราะหหาความตองการของผูเรียนแลว ผูวางแผน 
พัฒนาหลักสูตร ตองกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการ โดยใชคําวาเปาหมายหรือจุดหมาย 

3. เลือกเนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาที่กําหนดในแตละหัวขอ จะตองมาจากจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
4. เรียงลําดับเน้ือหา การเลือกเนื้อหาในแตละหัวขอ จะตองตัดสินใจวาจะจัดลําดับเนื้อหา

อยางไร จึงจะเหมะสมกับวฒิุภาวะ ความพรอม และผลสัมฤทธิข์องผูเรียน  
5. เลือกประสบการณการเรียนรู  ผูวางแผนหลักสูตรจะตองเลือกหรือกําหนดวิธีการที่จะ

ทําใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาที่กําหนดไว   
6. เรียงลําดบัประสบการณการเรียนรู ผูพัฒนาหลักสูตรจะตองหาวิธีการที่จัดและ

เรียงลําดับใหกิจกรรมการเรียนรูมีความผสมกลมกลืนกันอยางมีประสิทธิภาพ 
7. กําหนดรูปแบบการประเมินผลและแนวทางในการปฏิบตัิตามจุดมุงหมาย  ซ่ึงผูพัฒนา

หลักสูตรจะตองคํานึงถึงการบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น รูปแบบการประเมินผลที่ดีคือ 
การที่ครูผูสอนใชเทคนิควธิกีารหลายวธิทีี่เหมาะกับผูเรียน  

สเตนเฮาส(Smith. 2005.  online; citing  Stenhouse.  1975: 4–5) เสนอหลักการในการ
วางแผนการพฒันาและจดัทําหลักสูตรไว 4 ประการดังน้ี  

1. การเลือกเน้ือหา(Select of content) เปนการคัดเลือกเนื้อหาสาระที่จะใชในการจัด       
การเรียนรูในหลักสูตร 

2. การกําหนดยทุธวธิีการที่จะสอน(Teaching strategy) เปนการกําหนดวาจะทําการสอน 
ดวยวธิีใดและมีกระบวนการเรียนรูของผูเรียนดวยกระบวนการใด 

3. การเรียงลําดับเนื้อหา(Make decisions about sequence) เปนการนําเนือ้หาที่กําหนด  
ในหลักสูตร มาเรียงลําดับกอนหลังอยางเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

4. การพิจารณาจุดออนจุดแข็งของผูเรียนรายบุคคลและหลักการที่ไดกําหนดมาแลว
(Diagnose the strengths and weakness of individual students and general principle 1, 2 and 3) 

ชูศรี  สุวรรณโชติ (2542: 97–99) ไดใหแนวคิดในกระบวนการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
ไวดังน้ี 
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1. การศึกษาปญหาหรือการกําหนดปญหา เปนขั้นแรกของการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
ซ่ึงผูพัฒนาหลกัสูตรตองรูถึงสภาพปญหาและความตองการของสังคมในทุกๆดาน จึงจะรูความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพนั้นๆ  

2. การกําหนดขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับปญหา เปนสิ่งที่ชวยในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
ใหเปนไปอยางรวดเร็วถูกตองและแนนอน ขอมูลที่กําหนดจะตองเปนขอมูลที่สนองตอบปญหาที่ได
จากการศึกษา 

3. การกําหนดสมมติฐาน การวางแผนพัฒนาหลักสูตรทุกครั้งตองกําหนดสมมติฐาน 
ไวเสมอวา หลกัสูตรที่จะตองพัฒนาจะบังเกิดผลอยางไรตอผูเรียน สมมติฐานของการพัฒนาหลักสูตร  
จะเปนทางบวกมากกวาในทางลบ 

4. การกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน เปนขั้นตอนซึ่งตองกําหนดการพัฒนาหลักสูตร 
โดยกําหนดกระบวนการตั้งแตตนจนสําเรจ็ลุลวง ขั้นตอนเหลานี้ตองกําหนดเวลาที่แนนอน  

5. การเลือกบุคลากรมาใชในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจะสําเร็จไดน้ัน 
จําเปนตองมีบุคลากรที่มีคณุภาพในการทํางาน  ผูกําหนดแผนตองกําหนดตัวบคุลากรที่มีความรู
ความสามารถในเรื่องนั้นเปนอยางดี  

บุญเลี้ยง ทุมทอง.(2544: 31) แบงขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร แตเปนหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น ไวในทาํนองเดียวกัน 6 ประการคือ  

1.  จัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐาน โดยอาจใชการวิจัย สัมภาษณ ประชุม และสัมมนาหรือวิธีอ่ืน
ที่เห็นวาจะเปนประโยชนทําใหทราบขอมูลที่แทจริงภายในชุมชน  หลังจากนั้นจึงประมวลสภาพปญหา
และขอเท็จจริงที่แทจริงใหเปนหมวดหมูและจัดลําดบัความสําคญัของปญหาและความตองการเหลานั้น
ไวอยางเปนระบบ 

2.  การกําหนดความตองการจําเปนของทองถิ่นเปนการนําขอมูลพ้ืนฐานมาจัดลําดับ
ความสาํคัญของความตองการและความจําเปนของทองถิ่น 

3.  การกําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู  โรงเรียนสามารถกําหนดจุดประสงค
การเรียนรูเพ่ิมเติม  โดยคํานึงถึงสภาพทองถิ่นและตวัผูเรียนเปนหลกั 

4.  การจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเน้ือหาและกิจกรรม อันเปนการพัฒนาวิธีการสอน  
ใหหลากหลาย 

5. การจัดทําแผนการสอน คูมือและสื่อ  ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะที่ตรงกบัสภาพแวดลอมและ
ปญหาของทองถิ่นอยางแทจริง 

6. การปรับปรุงและพัฒนา  การนําไปทดลองใชและปรบัปรุงพัฒนาใหสมบูรณเหมาะสม
กับทองถิ่น และจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการดานหลักสูตร สามารถนําแนวคิดดงักลาว 
มาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม โดยการนําขอมูลเดิมจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและ
สื่อตางๆมาใชประกอบการพิจารณาหลักการ และใชหลกัปรัชญาพิพัฒนาการซึ่งอาศัยประสบการณ
จากการเรียนรูในการพัฒนาหลักสูตร สําหรับกิจกรรมในหลักสูตรฝกอบรม ใชทฤษฎีจิตวิทยา 
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การเรียนรูผูใหญ ที่เนนการปฏิบัตเิพ่ือการเรียนรูที่ใชความรูในวิชาครู ความรูในวิชาวทิยาศาสตร
และความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของครูมาเปนฐานในการจัดการเรียนรู โดยมีกระบวนการ  
พัฒนาหลักสูตรดังน้ี 

1. การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่ตองการพัฒนา 
2. การออกแบบและสรางหลักสูตร ในการออกแบบและสรางตองระบุหลักการ 

จุดประสงค เน้ือหาสาระในหลักสูตรทีเ่หมาะสม กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหลักสตูรและ 
สื่อที่สอดคลองกัน 

3. การนําหลักสูตรไปใช  
4. การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร 

 

 2.  การฝกอบรม  
2.1   ความหมายของการฝกอบรม 

การฝกอบรมเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ของการ
บริหารงานในองคกร(เริงลักษณ โรจนพันธ.  2539: 1; สมคิด บางโม.  2539: 14) เปนกระบวนการ
ในการพัฒนาบุคคลอยางเปนระบบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล โดยมุง
เพ่ิมพูนความรู(Knowledge) ทักษะ(Skills) และเจตคติ(Attitude) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยผานการ
จัดการ ที่เปนรูปแบบอยางเหมาะสม ทําใหเกิดความรูสึกที่ตองการเสริมสรางเชื่อมตอชองวางของการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรูหรือทักษะ(Silberman.  1998: 1) จนสามารถกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคต ิเพ่ือการปฏบิัติงานในหนาที(่Specific knowledge) สามารถนํา
ความรูในเรื่องนั้นไปปฏิบตัภิาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานอยางไดผล เปนอยางดี อันจะนําไปสูการยกมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมี
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว(กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ.  2537: 2; อรพรรณ  พรสีมา.  2537: 3; สมชาติ กิจยรรยง.  2537: 10;  เริงลักษณ โร
จนพันธ.  2539: 1; สมคิด บางโม.  2539: 14; เจริญ แสนภักดี.  2541: 101; กฤษณี อุทุมพร.  2541: 
30; สุภาพร พิศาลบุตร; และ ยงยุทธ เกษสาคร.  2543: 71; อํานวย แสงสวาง.  2544: 276;  
Pramley. 1991: 15; Byars; & Rue.  1996: 216;  Mello.  2002: 272; Beebe; Mottet; & Roach.  
2004: 5) ซ่ึงมีผลทําใหหนวยงานที่ผูเขาอบรมปฏิบัติงานอยูมีประสิทธิภาพตามไปดวย(เรืองเวทย 
แสงรัตนา.  2542: 57) นอกจากนั้นยังเปนการชวยใหบุคคลมีความสามารถไปปฏิบัติงานใน
ปจจุบันและในอนาคตไดอยางสัมฤทธิ์ผล โดยอาศัยการพัฒนานิสัยในการใชความคิด การ
กระทํา ทักษะ ความรู และเจตคติที่เหมาะสม(วิชิต  ชี้เชิญ.  2536: 47) นอกจากนั้น ซิลเบอรแมน 
ยังเห็นวา การฝกอบรมเปนวิธีการที่จะชวยใหเกิดการเสริมสรางสมรรถนะของบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานถูกจํากัดทางดานความรูหรือทักษะ ทาํให
เกิดความรูสึกที่ตองการเสรมิสรางเชื่อมตอชองวางของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการขาดความรูหรือ
ทักษะดังกลาว 
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สรุปไดวา การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตางๆ อยาง
เปนระบบ ที่มุงใหเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากร ทั้งทางดานความรู ทักษะและเจตคติ 
ทําใหเกิดความสามารถสูงขึ้นและมีประสบการณที่เหมาะสมกับงานของบุคลากรในหนวยงานนั้น 
อันจะทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

สําหรับความหมายของการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร ชินวัฒน  นิจเนตร 
และคนอื่นๆ(2536: 76) ไดใหความหมายของการฝกอบรมครูทํานองเดียวกับการฝกอบรมโดยทั่วไป
ไววา การฝกอบรมครูวิทยาศาสตร  หมายถึง การพัฒนาบุคลากรครูวิทยาศาสตร ที่เนนการเพิ่มพูน
ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ครู และการพัฒนาระบบงานใหมๆที่ปฏิบัติอยูในโรงเรียน  
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือปลูกฝงศรัทธา เจตคติที่ดีตอการ
ปฏิบัติงานในอาชีพครู   

2.2   จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
การฝกอบรมมีบทบาทสําคญัยิ่งในการพฒันาบคุลากร แตไมวาจะกระทําดวยวธิีใด

หรือรูปแบบใดก็ตามยอมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานฝกอบรมเฉพาะเจาะจง   
ลงไปในแตละโครงการ แตจุดมุงหมายโดยรวมๆ ยอมมีลักษณะคลายคลึงกัน เริงลักษณ  โรจนพันธ 
(2539: 2-3) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการฝกอบรมไวดังน้ี 

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่      
ที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต   

2.  เพ่ือฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบบรหิารดานปฏิบัติการ ซ่ึง
กําลังอยูในระหวางการสราง อันจะทําใหสามารถลงมือปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือมีเครือ่งมือพรอม  

3.  เพ่ือสนองตอความยากและการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของงาน 
4. เพ่ือใหทราบนโยบาย หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหเขาใจกฎ

ขอบังคับ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน สายการบังคับบญัชา สิทธิประโยชนที่แตละคนจะไดรับจาก
หนวยงานนั้นๆ   

5) เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการใชความรูตางๆ ที่ไดรับจากการฝกอบรม  
เปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหกวางขวางและทันเหตุการณ  

6) เพ่ือใหมีเจตคติและกําลงัขวัญที่ดี  เกดิความเชื่อม่ันในตนเองที่จะปฏิบตัิงาน  
ใหไดผลดี มีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง 

นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการดานการฝกอบรม ไดกลาวถึงเกี่ยวกบัเรือ่งจุดมุงหมายของ
การฝกอบรมไว ดังน้ี   

กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2537: 8–9) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการฝกอบรมไว 4 ประการคือ 
1. พัฒนาคน ใหเปนไปตามความตองการขององคกร ทั้งในดานการพัฒนาคน ดานความรู  ทักษะ

และเจตคติ ซ่ึงจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของคนสูงขึ้น 
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2. พัฒนางาน เน่ืองจากกลไกในการทํางานขององคกร ตองอาศัยความสามารถของคน         
เปนพ้ืนฐาน  การสงเสริมความรูและทักษะ ใหกับคนทุกระดับขององคกรและสามารถเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญและประสบการณได  ชวยใหทุกคนในองคกรสามารถปฏิบัติหนาทีท่ี่อยูใน ความ
รับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น  จึงมีผลทําใหงานที่ทําอยูเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไปดวย   

3. พัฒนาองคกร เปนการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหมทั้งระบบ เพ่ือประสิทธิภาพขององคกร  
ซ่ึงการฝกอบรมจะเปนกลวธิีหน่ึงที่นํามาใชเพ่ือการพฒันาองคกร  โดยจะมีผลตอการพัฒนาดังน้ี 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  ซ่ึงมีหลายปจจัยที่จะสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยจะมีผลคือ 

3.1.1  เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ หรือเจตคติ ใหแกผูปฏิบตั ิเพ่ือใหสามารถปฏิบตัิงาน
ตามลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือกาวหนาไปไดโดยคลองตัว 

3.1.2  เปนขวญักาํลังใจแกผูทํางาน ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากการทาํงานไปเปน
การศึกษาอบรม  ทําใหเกิดความกระปรี้กระเปราและกระตือรือรนตอการทํางาน 

3.1.3  พัฒนาองคกรหรือลดขอขัดแยงระหวางผูปฏิบตัดิวยกัน  เชน  การฝกอบรม
เพ่ือการสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน  เปนตน 

3.2  เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการในการทํางาน    
3.3  ขยายหนวยงาน   การพัฒนาบุคลากรดานความรูความสามารถเปนความจําเปน

เม่ืองานของหนวยงานขยายกวางออก ทั้งน้ี นอกจากจะเปนการปฐมนิเทศแลว ยงัเปนการสรางความรู
ความเขาใจตอนโยบายและแนวทางของการขยายและพัฒนาหนวยงานดวย 

3.4  เพ่ิมวทิยฐานะแกผูปฏบิัติงาน การจัดการฝกอบรมตามความตองการนี้ เปนการจัด
อยางมีเง่ือนไข ผูเขาอบรมสามารถใชผลจากการฝกอบรมเพื่อการขอผลงาน ขอตําแหนง เลื่อนตําแหนง 
หรือเปลี่ยนบทบาทของตนเองไปในทางที่มีการยอมรับกันมากขึ้น 

4. พัฒนาสังคม การจัดฝกอบรมตามความตองการนี้ เปนภารกิจโดยตรงของหนวยงาน  
ที่จะตองจัด แตบางครั้งก็เปนการจัดอบรมเพื่อเปนการเสริมนโยบายการบริการทางวิชาการแกสงัคม
ก็ได หรือเปนการจัดกระทําขึ้นเพ่ือขยายบริการสูสังคม เปาหมายของการจัดอบรมจะเปนดังน้ี 

4.1  ขยายบรกิารเพื่อการพัฒนาชุมชน   
4.2 เผยแพรวชิาการแกสังคม เปนการจัดบริการทางวิชาการใหแกผูสนใจโดยทั่วไป 

การฝกอบรมเพื่อเผยแพรวิชาการจะขึ้นอยูกับนโยบายและขอบขายหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ 
มากกวาการจัดประจําโดยเปนความจําเปน 

นอกจากนี้ แวค เลย และ ลาทัม(สุภาพร พิศาลบุตร; และ ยงยุทธ  เกษสาคร. 2543 : 72–73; 
อางอิงจาก Wexley & Latham.  1981: 4-5) สมคิด บางโม(2539: 15) สําเนียง สรอยนาคพงษ. (2538: 14) 
และสุเทพ สังขเพชร(2536: 15) ไดกลาวถึงเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของการฝกอบรมไวทํานองเดียวกัน
และมีแนวโนมของจุดมุงหมายคลายกับ 2 ทานที่กลาวมาแลว โดยแบงจุดมุงหมายของการฝกอบรม
ไวเปน 3 ขอดังน้ี 
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1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความรูเปนพ้ืนฐานในการนําไปสูความเขาใจเพื่อใหมี
ความสามารถในการปฏิบตังิานอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะไดดี 

2.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญหรือทักษะในการทํางานคือความคลองแคลวในการ
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดโดยอัตโนมัติ   

3.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงเจตคติ การฝกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติไปในทางที่ดีที่ 
พึงปรารถนา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคล เกิดความสามัคคีในหมู
คณะ เกิดความภาคภมิูใจในสถาบัน   

สรุปไดวา การจัดการฝกอบรมโดยทั่วไป มีจุดมุงหมายในการพัฒนาคน ทั้งดานความรู ทักษะ
ในการทํางาน และทําใหบคุลากรในองคกรมีเจตคตทิี่ดีตอการปฏิบตังิาน  ชวยปรบัปรุงและพัฒนา
หนวยงาน เพ่ิมสมรรถภาพ(Capability)การปฏิบัติงานของหนวยงาน  อันจะชวยใหประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลในการทํางานของหนวยงานสูงขึ้น นอกจากนี้ยังจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม
ที่มีความสัมพันธกับองคกรนั้นดวย ซ่ึงการฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายทีจ่ะพัฒนาครวูทิยาศาสตรที่สอนในระดับ
ชวงชั้นที่ 3 ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับครู ในการจัดการเรียนรูที่
สนองตอแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ที่มีลักษณะสมัพันธกับชวีิตความเปนอยูในสังคมของนักเรียน 

2.3  ประเภทของการฝกอบรม 
การจําแนกประเภทของการฝกอบรมกระทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับเกณฑที่กําหนด    

บีช(รวีวตัร ศิริภูบาล 2543: 29;  อางอิงจาก Beach.  1970: 78-379) จากแนวคิดของอรพรรณ พรสีมา
(2537: 6-8) และบายอารและรู (Byars; & Rue.  1994: 219– 222) ไดแบงประเภทของการฝกอบรม
โดยใชระยะเวลาเปนเกณฑไดดังน้ี 

 1.  การฝกอบรมกอนประจําการ(Pre–service training) เปนการฝกอบรมบุคลากร
กอนจะเร่ิมทํางานประจําในหนวยงาน เพ่ือเตรียมตวับคุลากรใหมีคณุสมบัติตามที่หนวยงานตองการ  
เปนการเตรียมตัวใหกบัผูทีไ่ดรับการคัดเลือกจากหนวยงานแลว การฝกอบรมประเภทนี้สวนใหญ  
จะประกอบดวยการฝกอบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู  
ความชํานาญอยางแทจริง ซ่ึงจะชวยใหบุคคลพรอมที่จะทํางานและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การฝกอบรมประเภทนี้แบงไดเปน 2 ลักษณะ  คือ   

1.1  การปฐมนิเทศ(Orientation) การฝกอบรมกอนประจําการในลักษณะนี้  
มีวัตถุประสงคหลักของการฝกอบรมประเภทนี้คือ(เริงลักษณ  โรจนพันธ.  2539 : 2)  

1.1.1 เพ่ือใหพนักงานใหมไดทราบถึงนโยบายและหนาที่ของหนวยงาน
โดยละเอียด 
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1.1.2. เพ่ือใหเขาใจกฎขอบงัคับระเบียบแบบแผน สิทธหินาที่ ประโยชน 
ที่พึงจะไดรับและวธิีปฏบิัตงิานของจาราชการหรือพนักงาน 

1.1.3.  เพ่ือใหมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกบังานในหนวยงานนั้น และเขาใจ
ในงานในหนาที่รับผิดชอบของตน 

1.1.4.  เพ่ือใหพนักงานไดรูจักคุนเคยซึ่งกันและกัน 
1.1.5.  เพ่ือสงเสริมสามัคคีธรรมระหวางกัน 
1.1.6.  เพ่ือใหทราบถึงอนาคต และโอกาสกาวหนาของตน  

การปฐมนิเทศเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงควรมีการฝกอบรมในลักษณะการแนะนํางาน
ดวย 

1.2  การแนะนํางาน  เน่ืองจากแตละหนวยงานมีวิธีการปฏบิัติงานที่แตกตางกัน 
การฝกอบรมกอนประจําการจึงเปนสิ่งที่จําเปน การแนะนํางานใหมที่บุคลากรตองปฏิบัติ  จะชวยให
บุคลากรเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่ทําและตอเพ่ือนรวมงาน นอกจากนั้นจะชวยใหรูจักวิธีที่
ถูกตอง  ในการทํางาน การฝกอบรมลักษณะนี้อาจใชเวลามากนอยตางกันแลวแตลักษณะงานที่
จะตองทํา สิ่งที่ควบคูกับการแนะนํางานก็คือการปฐมนิเทศ 

2.  การฝกอบรมระหวางประจําการ(In–service training) เปนการฝกอบรม
สําหรับผูที่ปฏบิัติงานในหนวยงานแลวระยะหน่ึง และตองการการฝกอบรมเพิ่มเติมเพ่ือใหปฏิบตัหินาที่
ไดดีขึ้นหรือเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ เพ่ือประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการทํางานของหนวยงาน 
ทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น การฝกอบรมระหวางประจําการจําแนกได
ดังน้ี 

2.1  การฝกอบรมขณะปฏิบตัิหนาที่(On–the–job training) เปนการฝกอบรม
พรอมๆกับการปฏิบัติหนาที ่เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมไดทดลองปฏิบตัิงานในหนาที่โดยมีหัวหนางาน
คอยดูแลใหคําปรึกษาแนะนําอยางใกลชิด ถามีปญหาสามารถสอบถามจากหัวหนางานได การฝกอบรม
ประเภทนี้จึงชวยใหผูรับการฝกอบรมสามารถปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  การฝกอบรมแบบหมุนเวียนการทํางาน(Job rotation) มีลักษณะเดียวกับ
การฝกอบรมขณะทํางาน แตพนักงาน 1 คนเรียนรูงานไดหลากหลายในหนวยงานเพราะจะผาน  
การฝกอบรมการทํางานแบบหมุนเวียน บางครั้งเรียกการฝกอบรมแบบนี้อีกอยางหนึ่งวาการฝกอบรม
แบบไขว(Cross training) ขอดีของวธิีน้ีคอืสามารถยืดหยุนบคุลากรในองคกรไดเชน พนักงานคนหนึ่ง
ไมมาก็สามารถนําพนักงานอีกคนหนึ่งมาทํางานแทนได(Byars; & Rue.  1994: 219–220) 

2.3  การฝกอบรมในลักษณะฝกงาน(Apprenticeship) วิธีน้ีเปนการฝกอบรม
เพ่ือเตรียมพนักงานผูซ่ึงเขามาใหม เปนการเตรียมใหผูเขารับการฝกอบรมรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
ในงานที่ตองการทักษะสูง การฝกอบรมแบบฝกงานเปนการผสมผสานระหวางการฝกอบรมขณะทํางาน
และการฝกอบรมในหองอบรม การฝกอบรมในลักษณะฝกงานสวนใหญใชสําหรับงานเฉพาะ(Byars; 
& Rue. 1994: 219–221) 
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2.4  การฝกอบรมโดยพักการปฏิบัติหนาที่ระหวางการฝกอบรม(Off–the–job 
training) เปนการฝกอบรมนอกระบบการทํางานและนิยมทํากันโดยทั่วไป เปนการฝกอบรมที่ผูรับ
การฝกอบรมจะพักจากการปฏิบัติหนาทีช่ั่วคราว เพ่ือเขารับการฝกอบรมในเรื่องที่สัมพันธกับงาน เพ่ือ
ชวยใหการปฏิบัติหนาทีใ่นปจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ในบางกรณีอาจเปนการเตรียมการ
เพ่ืองานที่จะไดรับมอบหมายในอนาคต เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ใหการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
นิยมใชกับกลุมใหญและไมมีความรูในเร่ืองที่จัดอบรมใชสําหรบัการฝกอบรมเกีย่วกบัความรู หลักการ
และทฤษฎี ซ่ึงบายอารและรู เรียกการฝกอบรมชนิดนี้วา การฝกอบรมในหองอบรม (Classroom 
training) (Byars; & Rue.  1994: 222) 

 สําหรับสุเทพ สังขเพชร(2536: 15) แบงประเภทการฝกอบรมไวตามเกณฑที่แตกตาง
จากทานที่กลาวมาแลว โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  

1. แบงตามลกัษณะเปาหมาย  เชน 
1.1  การฝกอบรมเพื่อเตรียมตัวการปฐมนิเทศและการเสริมทักษะงาน  สําหรับ  

ผูแรกเขาทํางานกอนเร่ิมปฏิบัติงานจริงที่เปนงานถาวร 
1.2  การฝกอบรมเพื่อแกไขและใหการรกัษาขอบกพรองของพนักงาน ทั้งดาน

ความรู  ทักษะ  เจตคติและพฤติกรรม 
1.3  การฝกอบรมเพื่อสรางเสริมและปรบัปรุง เรียกวาอัพเกรดดิง(Upgrading)  

รวมทั้งขยายทักษะและความรูเกี่ยวกับงาน 
1.4  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานความรูความเขาใจของพนักงานใหกวางขวาง

และรอบดานขึ้น รวมทั้งการเตรียมตวัพนักงานในการรับตาํแหนงบริหารหรือตําแหนงสูงขึ้น   
2.  แบงตามหลักสูตรของหนวยงาน เชน หลักสูตรปฐมนิเทศ ความปลอดภัยในงาน 

ดานเทคนิค มนุษยสัมพันธ เตรียมเปนหัวหนางาน นักบริหาร โครงการพิเศษรวมทั้งอบรมขณะ
ปฏิบัติงาน การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การศึกษาและเรียนงาน การพัฒนาตนเอง เปนตน 

สวน ธงชัย สนัติวงษ (2539: 201) เปนอีกผูหน่ึงที่เสนอประเภทการฝกอบรมที่ใชกระบวนการ
ของการฝกอบรมเปนเกณฑไว 3 ประการคือ วิทยากรเปนศูนยกลาง  ผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง และ
เทคนิคผสม คือผูเขาอบรมและวิทยากรเปนศูนยกลาง ซึ่งในการฝกอบรมจะใชเทคนิควิธีการใด
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

สําหรับกิจกรรมที่ใชประกอบในการจัดกิจกรรมในการฝกอบรมไมวาจะเปนการฝกอบรม
แบบใด จะใชกิจกรรมในการในการฝกอบรมคลายกัน ขึน้อยูกับจุดมุงหมายและเทคนิคของวิทยากร
ผูใหการฝกอบรม กิจกรรมที่สําคัญมีดังน้ี  

1.  การบรรยาย(Lecture) เปนการถายทอดเนื้อหาที่เตรียมไวแลวใหแกผูเขารับการฝกอบรม
โดยวิธีการพดูของวิทยากร 

2.  การอภิปรายเปนคณะ(Panel  discussion) เปนการสนทนาระหวางผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
3-6 คน ในหัวขอเรื่องที่กําหนดโดยมีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการ 
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3.  การบรรยายเปนชุด(Symposium) เปนการบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูที่มีความสนใจ
ในหัวขอเรื่องจํานวนหลายๆ คนในแงมุมตางๆ กันโดยมีลักษณะเปนการสนทนา 

4.  การสาธิต(Demonstration) เปนวธิีการที่วิทยากรแสดง(การกระทํา)ใหผูเขาอบรมรูถึง
กระบวนการหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

5. การอภิปรายกลุมยอย(Group discussion) เปนการจัดแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม
ออกเปนกลุมยอยจํานวนระหวาง 5-20 คน(ขึ้นอยูกับลกัษณะสถานที่ หัวขออภิปรายและคุณสมบตัิ
ของสมาชิก) เพ่ืออภิปรายกันในหัวขอและเวลาที่กําหนดให  โดยอาศัยความรูและประสบการณ     
ที่สมาชิกแตละคนในกลุมมีมา จนไดผลสรุปจากกลุมโดยอาจมีการเลือกประธาน และเลขานุการกลุม
หรืออาจมีวิทยากรประจํากลุมคอยเปนทีป่รึกษาดวย 

6. การประชุมกลุม(Syndicate) เปนการประชุมอภิปราย เชนเดียวกบัการอภิปรายกลุมยอย  
แตจะเนนใหมีการจัดกลุมที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีประสบการณตางๆ กัน  และไมเพียงแตสมาชิก   
จะอภิปรายกันโดยอาศัยความรูและประสบการณที่มีมาเทานั้น ในการประชุมกลุม จะทําใหกลุม
ทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติม และมีวิทยากรที่ปรึกษาประจํากลุม เพ่ือคอยใหความชวยเหลือ       
เม่ือจําเปนตลอดเวลา การคัดเลือกประธานและเลขานกุารและผลสรปุที่ได   ก็จะตองจัดทําออกมา 
ในรูปแบบของรายงานเสนอใหกลุมใหญพิจารณา  อภิปรายกันอีกครั้งหน่ึง 

7. กรณีศึกษา(Case study) เปนการเสนอเหตุการณซ่ึงรวบรวมหรือจําลองมาจาก
เหตุการณจริงใหผูเขารับการฝกอบรมไดพิจารณา วิเคราะห อภิปราย และดําเนินการแกปญหา  
หรือตัดสินใจโดยวิทยากรอาจเสนอเหตุการณในลักษณะของสิ่งพิมพ เทปโทรทัศน หรือ ใชการเลาใหฟง
ก็ไดแลวกําหนดคําถาม หรือประเด็นใหผูเขารับการฝกอบรมไดอภิปรายกันโดยใชขอมูลในเหตุการณ
น้ันเปนแนวทางของการอภิปราย ทั้งน้ีวิทยากรจะตองคอยควบคุมดูแลพยายามใหการอภิปรายอยูใน
ขอบเขตที่กําหนดไว       

8. การแสดงบทบาทสมมุติ(Role playing) เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงบทบาท      
ในสถานการณเหมือนในชีวิตจริง โดยจะมีการสังเกต ประเมิน และอภิปรายพฤติกรรมของผูแสดงบทบาท
ในภายหลัง 

9. การระดมสมอง(Brainstorming) เปนการกระตุนใหกลุมไดใชความคดิอยางเสรี ในหัวขอที่
กําหนดในเวลาจํากัด เชน 5 นาทีหรือ 30 นาที เปนตน 

10. การฝกปฏิบัติ(Practical exercise) คือการจัดใหผูเขารับการฝกอบรมลงมือปฏิบัติในสิ่ง 
ที่เรียนรูไปแลวจากวิทยากร เพ่ือตรวจสอบความเขาใจหรือทักษะในเรื่องนั้นๆ 

11. กิจกรรมการเรียนรู(Game) หมายถึง การจัดใหผูเขารับการฝกอบรมลงมือทําหรือ   
มีสวนรวมในกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

12. การสอนงาน(Coaching) เปนการฝกอบรมแบบตวัตอตวัระหวางผูมีประสบการณในงาน
กับผูปฏบิตัิงานในขณะปฏบิตัิงานจริง โดยฝกอบรมตามความตองการ ในงานนั้นและเปนการสอน
อยางมีระบบ คือมีการวางแผนกันลวงหนาระหวางผูเรยีนกับผูสอน 
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13. ใชบทเรยีนสําเร็จรูป(Programmed learning) คือการจัดใหผูเขารบัการฝกอบรมเรียนรู
ในลักษณะเหมือนกับการสอนตัวเอง คือ เรียนจากบทเรียนที่ไดรับการจัดลําดับเอาไวอยางเหมาะสม 
และแตละชวงของบทเรียนจะมีแบบทดสอบใหผูเรียนตรวจสอบความเขาใจของตนเอง 

2.4   การฝกอบรมปฏิบัตกิาร 
วิจิตร อาวะกุล(2537: 30-93) กุลยา ตันติผลาชีวะ(2537:  5) สมคิด บางโม(2544: 95) 

บีช(Beach.  1980: 3) และพรามเลย(Pramley.  1991: 15) ไดกลาวถึงการฝกอบรมปฏิบัติการ
ไวอยางสอดคลองกันวา การฝกอบรมปฏบิัติการเปนกระบวนการพัฒนาบุคคลในดานความรู เจตคต ิ
และทักษะอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมที่มีความสนใจรวมกันในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึง ฝกปฏิบัติรวมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผูเชี่ยวชาญดานนั้นๆ คอยเปน
ผูใหคําปรึกษาและคําแนะนํา เพ่ือชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การประชุมปฏิบัติการจะเนนชั่วโมงปฏิบัติมากกวาการอภิปรายหรือ การบรรยาย 
ทําใหสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปสู การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตวัใหเขากับ
สถานการณในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติและแนวคิดใหมๆ ที่จะนําไปรเิริ่ม
สรางสรรค ชวยในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับตัวเองเขาใจในความสามารถของตนเอง ชวยในการ
ปฏิสัมพันธของบุคคล ชวยเพ่ิมพูนความสามารถและพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของตนเองใหดีขึ้น 

จากความรูเรือ่งประเภทของการฝกอบรมและการฝกอบรมปฏิบัติการ สามารถสรุปไดวา 
กระบวนการฝกอบรมปฏิบตัิการนอกหองเรียน โดยพักหนาที่ระหวางการอบรม ที่ใชกิจกรรมตางๆ 
ที่ยึดผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง และมีวิทยากรประจํากลุม เปนรูปแบบวธิกีารฝกอบรมวิธี  
ที่ชวยเพ่ิมพูนความรู ทักษะและเจตคตใิหกับผูเขารบัการฝกอบรม ชวยพัฒนาใหเกิดการนําหลักการ
และกระบวนการที่ตองการพัฒนาไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพไดดี ทั้งในสวนของบุคลากร
และหนวยงาน 

2.5  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
หลักสูตรฝกอบรม เปนขอบเขตสาระวิชาและวิธีดําเนินการจัดการเรียนรูที่ใช

สําหรับการฝกอบรมในแตละโครงการ  ลักษณะของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวยหัวขอวิชา   
ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาจมีหลายสาระวิชาหรือสาระวิชาเดียวก็ได  ขึ้นอยูกับความตองการฝกอบรม
วาตองการขอบเขตกวางขวางมากนอยเพียงใด  และใชระยะเวลาของหลักสูตรยาวนานเทาใด ขึ้นอยูกับ
นโยบายและหลักการของหลกัสูตร ซ่ึงไมวาจะเปนการฝกอบรมแบบใดก็จะตองมีขัน้ตอนในการสราง
และพัฒนาอยางเปนระบบ โดยนักวิชาการแตละทานมีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการฝกอบรม 
เสนอไวเปนรปูแบบตางๆ ดังน้ี 

บีบี มอทเทต และโรช(Beebe; Mottet; & Roach. 2004: 17–19) ไดเสนอแนวคิด
ในการพัฒนากระบวนการฝกอบรมโดยใชความตองการของผูเขาอบรมเปนสําคญัไวดังน้ี 
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1. วิเคราะหงานของผูที่จะตองการเขารบัการฝกอบรม(Analyze the training task) 
เปนการวิเคราะหวาสิ่งใดทีเ่ราตองการใหผูเขารับการฝกอบรมกระทาํ หรือเกิดทักษะอยางไรบาง     
ที่ตองการใหเกิดในการฝกอบรม รวมถึงกําหนดลําดับขั้นในการฝกอบรม 

2.  กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม(Develop training objectives) หลังจาก
วิเคราะหงานของผูเขารับการอบรมแลว จะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายของการฝกอบรมได 

3. กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม(Organize training content) เปนขั้นตอน  
ของการรางเนื้อหาของการฝกอบรมตามเปาหมายของการฝกอบรม 

4. หาวธิีการในการฝกอบรม(Determine training method)โดยการหากระบวนการ
ในการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ เปาหมายและ   
ความตองการของการฝกอบรม 

5. หาแหลงขอมูลและแหลงอ่ืนในการฝกอบรม(Select training resource)    
เปนการหาแหลงของขอมูล แหลงสื่อ ที่จะทําใหการฝกอบรมสมบูรณที่สุด 

6. เติมเต็มแผนการฝกอบรมที่วางไวใหสมบูรณ(Complete training plans)
ทบทวนแผนงานที่ไดกําหนดไวและเพ่ิมเติมในสิ่งที่จําเปนเพ่ือใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

7. ดําเนินการฝกอบรม(Deliver training) จัดการฝกอบรมตามแผนที่วางไว 
อยางมีประสิทธิภาพ  

8. ประเมินผลการฝกอบรม(Assess the training process) เม่ือการฝกอบรมเสร็จสิ้น 
กระบวนการฝกอบรมยังไมยุติตาม แตจะตองมีการประเมินผล ทั้งกระบวนการ ความรูสึกของผูเขา
อบรม การนําเอาผลการฝกอบรมไปใชและ ผลที่ไดตอหนวยงาน 

แนวคิดการพฒันากระบวนการฝกอบรมดังกลาว แสดงดังภาพประกอบ 1 
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ชาง (Chang.  1994: 15–16) ไดเสนอแนวคดิในการดําเนินการฝกอบรมแบบ High-IMPACT 

โดยมีกระบวนการดังน้ี 
1. กําหนดความตองการของการฝกอบรม(Identify training needs) โดยการกําหนด

เปาหมายที่ตองการและความเปนไปไดของการฝกอบรม เม่ือการฝกอบรมสิ้นสุดลง 
2. กําหนดวิธีการที่เหมาะสม(Map the approach) โดยการเลือกวธิีการที่สามารถทําให

การฝกอบรมบรรลุเปาหมายตามตองการ 
3. สรางเครื่องมือการเรียนรูในการฝกอบรม(Produce learning tools) เปนขั้นตอน        

ที่ผูวางแผนการฝกอบรม กําหนดสิ่งประกอบตางๆที่จะใชในการฝกอบรมทั้งหมด เชน วัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการฝกอบรม เครื่องมือโสตทัศนอุปกรณ แบบฝก กิจกรรม ฯลฯ เพ่ือทําใหการฝกอบรม
สมบูรณแบบมากที่สุด 

4. กําหนดเทคนิควิธใีนการฝกอบรม(Apply training techniques)  เปนกระบวนการ
ออกแบบรูปแบบการฝกอบรม โดยการเลือกเทคนิคตางๆที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ
ฝกอบรม 

วิเคราะหงาน
ผูเขารับการ
ฝกอบรม 

ประเมินผล
การฝกอบรม  

ดําเนินการ
ฝกอบรม  

เติมเต็ม
แผนการ
ฝกอบรม 

เลือกวิธีการ
ฝกอบรม 

หาวิธีการ
ฝกอบรม 

กําหนด
เน้ือหาการ
ฝกอบรม 

กําหนด
เปาหมายการ
ฝกอบรม วิเคราะห

ความตองการ
ขององคกร 

ภาพประกอบ 1  รูปแบบการดําเนินการฝกอบรมโดยใชความตองการของผูเขาอบรมเปนสําคัญ 
 

ที่มา : Beebe , Steven A; Mottet , Timothy P; & Roach , David K.  (2004).  Training and 
Development : Enhancing Communication and Leadership.  p. 17 
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5. กําหนดการวัดและประเมินผล(Calculate measurable result) เปนการนําผลการประเมิน
การฝกอบรมมาพิจารณาวาการฝกอบรมสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเขารับการฝกอบรม 
ไดหรือไม ผลของการฝกอบรมเปนอยางไร ซ่ึงอาจตองกําหนดวิธีการใหม ถามีความจําเปน 

6. ทดลองดําเนินการฝกอบรมตามที่กําหนด(Track ongoing follow-through) เปนขั้นตอน
ฝกหัดและทบทวนดําเนินการตามที่กําหนดไวใหแนใจวาไมมีสิ่งใดสงผลกระทบใหการฝกอบรม      
มีขอบกพรอง 

รูปแบบการพฒันาการฝกอบรมแบบHigh-IMPACTของชาง แสดงดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนดเลอร(Nadler ,L; & Nadler , Z. 1994: 240–251) ไดพัฒนาการฝกอบรมแบบวิเคราะห

ขั้นตอน(Critical events model)หรือที่เรียกวา ซี อี เอ็ม(CEM) ที่ประยุกตใชในการศึกษา โดยเสนอ
ขั้นตอนตางๆในการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมดังกลาวไวเปน 9 ขั้นตอนดังนี้  

1. หาความตองการขององคกร(Identify the need of organization) เปนการศึกษา
ความตองการใหเกิดสิ่งใดตอองคกรนอกเหนือจากสิ่งที่ทําอยูในปจจุบันหรือศึกษาวาองคกรตองการ
เครื่องมือ เทคโนโลยี มาตรการ หรือบางสิ่งบางอยางมาแทนสิ่งที่มีอยูแลวหรือไมอยางไร 

กําหนดความ
ตองการการ
ฝกอบรม

สรางเครื่องมือการ
เรียนรูการฝกอบรม 

กําหนดวิธีการที่
เหมาะสม 

กําหนดการวัด
ประเมินผล 

กําหนดเทคนิควิธี  ใน
การฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม
ตามที่กําหนด 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบการพัฒนาการฝกอบรมแบบHigh-IMPACT 
 

ที่มา : Chang , Richard Y.  (1995).  Creating High-IMPACT Training : A Practice Guide to 
Successful Training Outcomes. p. 15 
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2. กําหนดลักษณะเฉพาะของงานที่ตองการ(Specify job performance) เปนการกําหนด
คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาของที่เขาฝกอบรมตามที่องคกรตองการ เพ่ือเปนประโยชน 
ในการวางแผนการฝกอบรม 

3. หาความตองการของผูเขารับการฝกอบรม(Identify learner need) เปนการศึกษาวา  
ผูเขารับการฝกอบรมมีความตองการการเรียนรูและมีธรรมชาติของการเรียนรูอยางไร 

4. กําหนดจุดประสงคของการฝกอบรม(Determine objectives) เปนการกําหนดความตองการ
ที่จะใหผูเขาอบรมเกิดพฤตกิรรมอยางไร เพ่ือใหมีลักษณะที่ตองการ 

5. สรางหลักสูตรฝกอบรม(Build curriculum) ในขั้นตอนนีต้องกําหนดสิ่งตางๆใหมี  
ความสอดคลองกันระหวาง จุดประสงคของการฝกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู และประสบการณ        
ที่ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 

6. เลือกวธิีการในการฝกอบรม(Select instructional strategies) เปนกระบวนการที่
ผูออกแบบเลอืกวิธกีารเรยีนรูของการฝกอบรม เพ่ือใหกระบวนการฝกอบรมมีสามารถทําใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีประสบการณเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม  

7. กําหนดแหลงเรียนรูในการฝกอบรม(Obtain instructional resources) เปนการหา
แหลงขอมูลทีจ่ะใชในการเรยีนรูระหวางการฝกอบรม 

8. การใหการฝกอบรม(Conduct training) เปนการใหผูเขารับการฝกอบรมปฏิบตัิ
กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและบรรลุจุดมุงหมาย ตามที่หลักกําหนดไว 

9. การประเมินผลและนําขอมูลยอนกลับ(Evaluation and feedback)  
รูปแบบการฝกอบรมตาม แนวคิดของแนดเลอร แสดงดังภาพประกอบ 3 
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นอกจากนั้น มิลาโนและอัลเลยีส(Milano; & Ullius.  2002: 3) ไดเสนอแนวคิดของการพฒันา

หลักสูตรฝกอบรมไวคลายๆ กับหลายทานที่ไดกลาวมาแลว โดยใชแนวคิดการพัฒนาการฝกอบรม
แบบลําดับขั้น(Sequential–iterative model) หรือSIM ซ่ึงประกอบดวยลําดับขั้นดังน้ี  

1. กําหนดเปาหมายและจุดประสงค(Goal & objectives) เปนขั้นตอนการประเมิน
ความตองการขององคกร มี 6 ขั้นตอน คือ 

1.1   หาความตองการที่จะใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
1.2   วิเคราะหลักษณะผูเขาฝกอบรมโดยรวม 
1.3   ศึกษาองคประกอบของการจัดการฝกอบรม 
1.4   หาแหลงเรียนรูและวสัดุอุปกรณ 
1.5   กําหนดพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดกับผูเขารับการฝกอบรม 
1.6   ศึกษาความเปนไปไดและสวนสนับสนุนในการจัดการฝกอบรม 

 
 
 

ประเมินผล           
และนําขอมูล
ยอนกลับ 

กําหนดจุดประสงค
ของการฝกอบรม 

สรางหลักสูตร
ฝกอบรม 

เลือกวิธีการในการ
ฝกอบรม 

กําหนดแหลง
เรียนรูการฝกอบรม 

การใหการ
ฝกอบรม 

หาความตองการ          
ขององคกร 

กําหนดลักษณะเฉพาะ
ของงานที่ตองการ 

หาความตองการของผู
เขารับการฝกอบรม 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพัฒนาการฝกอบรมแบบ Critical Event Model ของ  Nadler   
 

     ที่มา : Nadler, L; & Nadler , Z.1994. Designing Training Programs. p.15 
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2. กําหนดหัวขอในการฝกอบรม(Key topic) เปนขั้นตอนของการกําหนดเนื้อหาและสิ่งที่
ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู ทั้งดานความรูและดานทักษะ เพ่ือใหการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมาย ซ่ึงในขั้นตอนนี้ตองเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมไวกอน 

3. กําหนดกระบวนการที่ใชในการฝกอบรม(Training flow) เปนการกําหนดขั้นตอนและ
ลําดับของกิจกรรมในการฝกอบรม ซ่ึงกิจกรรมที่กําหนดขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
เพ่ือใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 

4. กําหนดวัสดุอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม(Training materials) เปนการกําหนดวัสดุอุปกรณ
และสิ่งที่จําเปน รวมทั้งสิ่งทีจ่ะชวยเสริมในการจัดการฝกอบรม 

5. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการฝกอบรม(Evaluation tool) ซ่ึงเครื่องมือ   
ที่กําหนดในการประเมินผลการฝกอบรม จะตองสามารถประเมินไดตามจุดประสงค ตามแนวทางของ
เคิรกแพททรกิ 4 อยางคือ ประเมินปฏิกิริยาผูเขารบัการฝกอบรม การเรียนรู พฤตกิรรมที่เปลีย่นแปลง 
และผลที่ไดรับ 

รูปแบบของแนวคิดในการพัฒนาการฝกอบรมตามแบบSIM ของมิลาโนและอัลเลยีสแสดง
ดังภาพประกอบ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สําหรับนักวิชาการในการฝกอบรมของไทย ไดแก สมชาติ กิจยรรยง(2544: 40)      

อรจรีย ณ ตะกั่วทุง(สมชาต ิกิจยรรยง. 2544: 45–50; อางอิงจาก อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2539)      
กุลยา ตันติผลาชีวะ(2537: 35–37)พงศ หรดาล(สุภาพร พิศาลบุตร; และ ยงยุทธ เกษสาคร. 2543: 78–79; 

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการฝกอบรมแบบ SIM ของ Milano และ Ullius 
 

ที่มา : Milano; & Ullius.  (2002).  Designing Powerful Training.  p. 3 

กําหนดหัวขอ  
การฝกอบรม 

กําหนดเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินผลการ

ฝกอบรม 

กําหนดเปาหมาย
และจุดประสงค 

กําหนดวัสดุอุปกรณที่
ใชในการฝกอบรม 

กําหนดกระบวนการที่
ใชในการฝกอบรม 
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อางอิงจาก พงศ  หรดาล  2539: 21–25) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ไวคลายๆ กัน โดยสรุปมี 6 ขั้นตอนดังน้ี  

1.  การประเมินความจําเปนในการฝกอบรม เปนขั้นตนของการจัดฝกอบรมที่มีความสําคัญ
มาก สําหรบัการแกปญหาเกีย่วกบัคน เม่ือผูบริหารตกลงใจใชการฝกอบรมแกปญหา จะตองศึกษาวา
ปญหาคืออะไร สาเหตุเกิดจากสิ่งใด อาจตองใชเวลาในการศึกษาวิเคราะหแตก็คุม เพราะสามารถ
ชวยใหผูจัดฝกอบรมสามารถจัดการฝกอบรมเพื่อการแกปญหาไดตรงประเด็นการประเมินความจําเปน
ในการฝกอบรมชวยใหจําแนกปญหาไดชัดเจน สามารถออกแบบการฝกอบรมเพื่อไปสูจุดประสงค
ที่ตองการเพื่อแกปญหาได 

2.  วางแผนพัฒนาการฝกอบรม จากความจําเปนของการฝกอบรม ใหนําขอมูลที่ได    
มาเรียงลําดับความสําคัญในการฝกอบรมตามความจําเปนกอนหลัง โดยพิจารณาถึงเหตุวิกฤตแิละ
ความเรงดวนของปญหา ประกอบกับระยะเวลาที่จะใชเพ่ือการฝกอบรมงบประมาณ นโยบาย และ
เปาหมายของหนวยงานแม เม่ือไดลําดับแลวใหกําหนดโครงการฝกอบรมตลอดปงบประมาณหรือ
แผนพัฒนา แผนพัฒนาการฝกอบรมนี้จะเปนแผนแมบท(Master plan)สําหรับการพัฒนาโครงการ
ฝกอบรม ในรายละเอียดตอไป 

3. สรางหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรที่พัฒนาตองครอบคลุมความจําเปนในการฝกอบรม  และ
สัมพันธกับปจจัยเกี่ยวของ ซ่ึงไดแก เวลา งบประมาณและวิทยากร  มีความรูในเน้ือหาสาระที่ตอง
สนองตอบจุดประสงคภายในเวลาที่กําหนดตรงกับความตองการ มีวิธีการฝกอบรม และรูปแบบ  
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณสมบัตขิองผูเขาอบรมสามารถสรางการเรียนรูตรงตามจุดประสงค 

 4. จัดทําโครงการฝกอบรม เม่ือไดรูปแบบและวธิีการฝกอบรมแลวจะเปนขั้นตอนของการ
กําหนดโครงการฝกอบรม ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติการที่จะกําหนดถึงวิทยากร  สถานที่ การใชงบประมาณ 
การประสานงานการฝกอบรม ตลอดจนการเตรียมเอกสารและอุปกรณตางๆที่ใชในการฝกอบรม 

5. ดําเนินการฝกอบรม การเตรียมการฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกของการดําเนนิการฝกอบรม
ที่จะสําคัญตอการดําเนินการฝกอบรมมาก ความพรอมจะชวยใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินการ
ฝกอบรม การฝกอบรมที่ดีตองมีความคลองตัว มีบรรยากาศของการเรียนรู มีความเปนกันเอง 

6. ประเมินผลการฝกอบรม  ขั้นตอนสุดทายของการจัดฝกอบรมคือ การประเมินผล  ซึ่ง
มีหลายวิธีการ อาจเปนการทดสอบการประเมินการทํางาน การสังเกตพฤติกรรม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จุดประสงคของการประเมิน  

กระบวนการตามแนวคิดดงักลาว แสดงดังภาพประกอบ 5 
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สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาการฝกอบรมจะประกอบดวยกระบวนการ ดังตอไปน้ี 
1. การศึกษาหาความจําเปนในการฝกอบรม 
2. วางแผนในการพัฒนาหลักสูตร อันประกอบดวย การกําหนดจุดประสงค การวิเคราะห

ลักษณะผูเขารับการฝกอบรม การกําหนดขอบเขตของเนื้อหา การกําหนดกิจกรรมของการฝกอบรม 
การกําหนดสื่อประกอบการฝกอบรม และองคประกอบอื่นๆ 

3. การสรางหลักสูตรการฝกอบรม ที่ครอบคลุมความจําเปนในการฝกอบรม  และ
สัมพันธกับปจจัยเกี่ยวของ  ซ่ึงไดแก  เวลา  งบประมาณ และวิทยากร   โดยกําหนดความรูในเนื้อหา
สาระจะตองสนองตอบจุดประสงค  ภายในเวลาที่กําหนดตรงกับความตองการ  มีวิธีการฝกอบรม  
และรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับคุณสมบตัิของผูเขาอบรม 

4. การนําหลักสูตรที่สรางไปใชในการฝกอบรม ใหมีกิจกรรมและสวนตางๆ ตามที่  
ไดกําหนดไวในการสรางหลักสูตร 

5. การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร 
2.6   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 

แกลทธอรน และฟอกซ(Glatthorn; & Fox.  1995: 7– 3) ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับ
ปจจัยที่จะพัฒนาวิชาชีพครูที่เกี่ยวกับการฝกอบรม  โดยผูพัฒนาจะตองใสใจในสิ่งตอไปนี้ 

ภาพประกอบ 5  กระบวนการฝกอบรมตามรูปแบบ 6 ขั้นตอน 
 

ที่มา :  กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2537). การฝกอบรม. หนา 37 

(1)  ประเมิน ความ
จําเปนในการฝกอบรม 

(2)  วางแผน
พัฒนาการฝกอบรม 

(3)  สรางหลักสูตร
ฝกอบรม 

(6)  ประเมินผลการ
ฝกอบรม 

5)  ดําเนินการ
ฝกอบรม 

(4)  จัดทํา
โครงการฝกอบรม 
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1. หลักการเรียนรูของผูใหญ  การสอนหรือเรียกวาการจัดประสบการณในการ
เรียนรู(Learning experience) แกผูเขารับการฝกอบรม โดยเฉพาะครซ่ึูงมีลักษณะเปนผูใหญ ซ่ึงใน 
การฝกอบรมผูใหญน้ัน การเขาใจถึงลักษณะที่สําคญัของผูใหญและกระบวนการเรียนรูของผูใหญ 
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่มีความเกี่ยวของในการจดัการความรูทีค่วรคํานึงถึง         
(พนิจดา  วีระชาติ. 2543: 51; พรธิดา  วิเชียรปญญา.  2547: 116) ซ่ึงแกลททอรน และฟอกซ 
(Glatthorn; & Fox. 1996: 8) กลาวถึงสิ่งที่มีความสําคญัในการฝกอบรมเรียนรูของผูใหญไว 4  สวน
ใหญๆ คือ  

1.  การจัดประสบการณทีต่องการ 
2.  บรรยากาศในการเรียน 
3.  จุดเนนในการเรียนรู 
4.  วิธีการสอนและสื่อ 

องคประกอบดังกลาว สรุปรวมแลวมีนักการศึกษาและนักวิชาการที่เกีย่วของกับการฝกอบรม
ไดใหเสนอแนวคิดในหลักในการจัดการเรยีนรูของผูใหญไวมากมาย ซ่ึงกลาวถงึ การเรียนรูของผูใหญ
ไปในทํานองเดียวกัน ไดแก โนลส(Milano & Ullius.  2000: 24 citing Knowles. 1984: 38) 
เดลาเฮย(Delahaye.  2000: 34-36) มิลาโน และอัลเลียส(Milano; & Ullius.  2000: 24) โดลาซินสกี
(Dolasinski.  2004: 54–55) วิจิตร อาวะกุล(2540: 204–207) ซ่ึงสรุปลักษณะที่ผูใหญตองการใน
การเรียนรูเปนหัวขอใหญๆไดดังน้ี(Glatthorn; & Fox. 1996 : 7-8) 

1.  การจัดประสบการณทีต่องการ 
1.1   ผูใหญตองการกําหนดการที่ยืดหยุนได ซ่ึงทําใหมีเวลาในการเรียนรู 
1.2   ผูใหญจะเรียนรูไดดี เม่ือมีโอกาสใหมีกิจกรรมเปนรายบุคคล 
1.3   ชอบการสอนลักษณะเฉพาะตัวตอตวัและมีการปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดประสบการณ 
1.4   การจัดการเรียนรูจะไดประโยชน ถามีการจัดหองใหมีโอกาสปฏิสัมพันธในลักษณะ

คละอายุ และมีหลากหลายมุมมอง 
1.5   การเรียนรูตรงกับประสบการณ ความตองการ และความสนใจของตน 

2.  บรรยากาศในการเรียน 
2.1  ในการเรียนรูตองจัดบรรยากาศใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมี 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2  ไมตองการบรรยากาศการเรียนที่มีลักษณะตองฝนใจปฏิบัติ แตตองการความเชื่อถือ 

และการยอมรับในสิ่งที่แตกตางออกจากกิจกรรมที่กําหนด 
2.3  ตองการมีโอกาสแสดงออกและเรียนรูจากผูอ่ืน 
2.4  ผูใหญจะพรอมใจศึกษาหรือปฏิบัติเม่ือมีจุดหมายที่ชัดเจนและแนนอนจาก    

ผูใหการฝกอบรม 
3.  จุดเนนในการเรียนรู 
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1.1   ตองการการเรียนรูทีเ่นนการโตตอบ  การวิเคราะห และแบบฝกทีใ่ชวจิารณญาณ 
1.2   มีความสนใจการเรียนที่เนนคําถามที่วา “อยางไร” ซ่ึงชวยใหสามารถไปประยุกตใช

กับงานที่ทําอยูได  เรียนแลวจะนําไปใชประโยชนอะไรในการประกอบอาชีพ ผูสอนจึงตองชี้จุดหมาย
ใหเขาเห็นอยางชัดเจน 

4.  วิธีการสอนและสื่อ 
4.1   ชอบการสอนแบบแกปญหาและการเรยีนรูแบบรวมมือรวมใจ 
4.2   ตองการใหเกิดการสอนให ผูเรียนรูเกิดความกระตอืรือรนในการสรางองคความรู 

โดยมีการยอนกลับขอมูล 
4.3   ผูใหญจะเรียนรูไดดีเม่ือไดรับความพอใจในการเรียน ซ่ึงอาจจะเกิดจาก 

4.3.1  ไดรับผลการเรียนเปนที่พอใจ ฉะนั้น ควรใหคําชมเชย ใหกําลังใจ  อยา
ตําหนิติเตียน หรือวางเฉย เม่ือผูใหญไดแสดงความสามารถ อยาใหผูใหญเสียใจ กลุมใจ กังวลใจ 
นอยใจ ผูใหญไมชอบการวจิารณ การใชประสบการณของผูใหญ ชวยในการสอนหรือใหเปน
วิทยากรในบางเรื่องบางวิชาได 

4.3.2   การตอนรับ การพูดจา การปฏิบัติ การเอาใจใส การใหเกียรติ ความ
เคารพนับถือจากผูสอน วิทยากร 

4.3.3   การไดรับรางวัล   ซ่ึงอาจจะเปนประกาศนียบัตร   คําชมเชยในผลงานที่ทํา 
4.3.4   เกิดความพอใจในวิทยากร เน้ือหาวิชา เพ่ือนรวมการฝกอบรม พอใจใน

ผลงาน หรือประสบความสําเร็จในผลผลิตที่ปรากฏออกมา ไดปรับปรุงกิจการงานที่ตนทําอยู 
 ซ่ึงในการสอนผูใหญใหปฏบิัติกิจกรรมตามหลักการดังกลาว วิจิตร  อาวะกุล ไดเสนอ

ขั้นตอนไวดังน้ี (วิจิตร  อาวะกุล.  2537: 201-203)   
1. เรียกรองความสนใจ(Draw attentions) ชี้ใหเห็นประโยชนที่จะไดรับเพ่ือแกปญหาชีวิต

และการทํางาน 
2. กระตุน(Stimulate) จูงใจ (Persuasion)  ใหเกิดความกระตือรือรน ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

- อธิบาย  ทําใหดู  ขณะสอน 
- แสดงใหดูอีกครั้ง 
- ใหผูเรียนลองพูดขั้นตอนตางๆดวยปากเปลา 
- ผูฝกพูด  และทําปฏิบตัิประกอบการพูดดวย 
- ปลอยใหทําดวยตนเอง 
- ชี้  บอก  ขอผิดพาด 
- ทําใหดูซํ้าอีกครั้ง 
- ใหทําเองอีกครั้ง 

3. กระตุนเตือน(Motivate) ใหกําลังใจ  ซํ้าอีก  เตือนอีก 
4. หลีกเลี่ยงการกระทาํใหเกิดเสียความรูสึก(Avoid  feeling) 
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5. ประเมินผล(Evaluate)ดวยการสังเกตลบัๆอยาเปดเผยหรือวิจารณในทางเชิงลบ     
แตควรวิจารณในทางบวก 

 จากทฤษฎีและหลักการเรียนรูของผูใหญ รวมถึงหลักการสอนผูใหญ  สามารถสรุปรูปแบบ
การดําเนินจัดกิจกรรมของการฝกอบรมในการวิจัยครั้งน้ีวา จะตองมีการจัดกิจกรรมที่กระตุน
ความสนใจและใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนการสอน แลวจัดกิจกรรม
ที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเขารับการฝกอบรม โดยเปดโอกาสใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดฝกปฏิบัติซํ้าๆเปนสวนใหญ ทั้งการปฏิบตักิิจกรรมรวมกันจากผูรวมงานที่หลากหลาย
และปฏบิัติ เปนรายบุคคลตามความสนใจที่สอดคลองกับประสบการณและงานที่ผูเขารับการฝกอบรม
กําลังปฏิบัติอยู เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปพัฒนางานของตนเองได  มีกิจกรรมการ
นําเสนอผลงานและแลกเปลีย่นความคดิ นอกจากนั้นจะตองมีการใหกําลังใจ ใหความสนใจอยาง
ใกลชิด และมีการประเมินผลตามสภาพจริงเปนสวนใหญ 

2. หลักการพัฒนาการรับรูของครู โดยมีการสื่อสารโดยใชสื่อ กิจกรรมและ
วิทยากรทีใ่หการฝกอบรมที่สามารถทําใหครูเกิดการเรียนรูไดดี 

3. แรงจงูใจของครู โดยใหครูเขาใจสิ่งตอไปน้ีคือ 
3.1   สิ่งแวดลอมที่จะเอ้ือใหครเูกิดการพัฒนาคุณภาพได 
3.2   การปฏิบัติงานอยางมีความหมาย 
3.3   ความศรัทธาในระบบที่ครมีูอยู 
3.4   จุดมุงหมายในงานที่จะพัฒนางานในสวนเฉพาะของครู 
3.5   รางวัลหรือสิ่งที่ครูจะไดรับ 
3.6   ขอมูลยอนกลับหลังจากทีไ่ดรับการพัฒนาแลว 
3.7   ศักยภาพที่จะเกิดกับตวัคร ู

4. หลักการพัฒนาวิชาชีพของครู ครูเปนบุคลากรทางการศึกษาที่จะตองอยู
กับผูเรียนตลอดเวลา ตองใชกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติ ดังนั้น
ครูผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ(สุวิทย มูลคํา. 2549 : 10) บุคลิกและ
ความสามารถของครูมีความหมายตอการนําผูเรียนไปสูเปาหมายของการศึกษา (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  
2543: 22) ดังคํากลาวของสปารค(Huffman; & Thomas.  2003: 379 citing Sparks.  2002) ที่กลาววา 
การสอนที่มีคณุภาพจะสามารถนาํไปสูคณุภาพของการเรียนรูของนกัเรียนได  คณุภาพของการสอนที่
ดีขึ้นอยูกับการเรียนรูในการพัฒนาวิชาชีพของครแูละวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนมีผลตอการ
เรียนรูในอาชพีของครู ดังน้ันครูจึงตองไดรับการพัฒนา และครูที่ดีจะตองมีความตัง้ใจพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีคุณภาพ มีความสามารถเหมาะสมกับเปนครูยุคใหม ที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู วิเคราะหหลักสูตรเปน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู มี
ความสามารถในการวัดผลการเรียนรู (สธุรีา  สรยิวงศ.  2550: 34) ลักษณะที่คาดหวังดังกลาว แสดง
ในภาพประกอบ 6  



 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในการเตรียมครูใหมีลกัษณะที่พึงประสงคดังกลาวดารลงิ-แฮมมอนด (Darling–Hammond.  

2006: 303) ไดใหแนวคิดในบรบิทของการเตรียมความรูใหครใูนศตวรรษที2่1ไววา ครูในศตวรรษที่ 21 
ตองมีความรูพ้ืนฐานสําหรับการจัดการเรียนรูไว 3 ประการคือ 

1. ความรูเกี่ยวกับผูเรียนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนาในบริบท   
ของสังคม รวมถึงการพัฒนาดานภาษา 

2. ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและจุดมุงหมายในหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่เปนองคประกอบ 
ที่เกี่ยวของ ทักษะที่จะตองสอนใหเกิดแกนักเรียน ความตองการของนักเรียนและจุดมุงหมาย ของสังคม
ในการพัฒนาการศึกษา 

3. ความเขาใจเกีย่วกับทักษะการสอน รวมถึงความรูเกี่ยวกับวิชาครู ความรูเกี่ยวกับ     
การถายทอดความรู การวดัประเมินผล และการจัดการชั้นเรียน 

ซ่ึงทั้ง 3 สวนจะตองผสมกลมกลนืกัน และครูจะตองมีการพัฒนาสรางสรรคใหเหมาะสม 
โดยใชความรูความเขาใจทั้งหมดที่ไดรับ มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ดังภาพประกอบ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูยุคใหม 

ทําการวิจัยในชั้นเรียน 

วัดผล  ประเมินผล พัฒนาตนเอง 

สอนใหผูเรียน  
เกิดการเรียนรู 

วิเคราะหหลักสูตร 

ภาพประกอบ  6  ลักษณะครูยุคใหมที่คาดหวัง 
 
ที่มา : สุธีรา  สริยวงศ.   (2550 , มกราคม).  ครูยุคใหม. หนา 34 
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สําหรับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร ลุค–ฮอรสเลยและคนอื่นๆ (Louck-Horsley. et al.  2006: 4)  

ไดเสนอกระบวนการพัฒนาครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไว 4 ขั้นตอนหลัก คอื กําหนด
เปาหมาย(Set goal) วางแผน(Plan) ลงมือปฏิบัต(ิDo)และศึกษาผลยอนที่เกิดขึ้น(Reflect)  
นอกจากนั้น ยังตองพิจารณาองคประกอบ ในสวนของการกําหนดเปาหมายและการวางแผน ในเรื่องของ
ความรูและความเชื่อของครู (Knowledge & beliefs) และกอนจะมีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน จะตอง
คํานึงถึงวิสัยทัศนและมาตรฐานของการพัฒนา ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ อันเปนบริบท(Context) ของ
ครูและนักเรียนที่ครูสอน บรบิทที่เปนอยูและบรบิทสวนในเรื่องของการวางแผน  ตองพิจารณา
ยุทธศาสตร(Strategies)ในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร ซ่ึงแบงไดเปน 6 หมวด 18 วิธีการดังน้ี 
(Louck-Horsley. et. al.  2006: 112–115) 

1. การจัดการและนําหลักสูตรไปใช ประกอบดวย 
- การจัดการหลักสูตรและการเลือกวัสดุประกอบสําหรับการจัดการเรียนรู 

 
การสอนระดับมืออาชีพ 

การปฏิบัติ 
แบบมืออาชีพ 

ความรูเกี่ยวกับผูเรียน
และบริบทสูการพัฒนา
สังคม 

- การเรียนรู 
- การพัฒนา 
มนุษย 

- ภาษา 
 

ความรูเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา        
และจุดมุงหมายของหลักสูตร 

- จุดมุงหมายของการศึกษา  ทักษะ
ที่ตองการใหเกิด เนื้อหาวิชา 

               องคประกอบที่เกี่ยวของ 
                      กับเนื้อหาวิชาที่ 
                            สอน    
 
 
 
 

ความรูเกี่ยวกับการสอน 

- เนื้อหาวิชากับวิธีสอน 
- การถายโยงความรู 
- การประเมินผล 
- การจัดการชั้นเรียน 

ภาพประกอบ 7  รูปแบบในการพัฒนาครูในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในอนาคต 
 

ที่มา :  Darling – Hammond. (2006).  Constructing 21st–Century Teacher Education. p  304 
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- การนําหลักสูตรไปใช 
- การนําบางสิ่งบางอยางไปทดแทนในหลักสูตร 

2. โครงสรางกระบวนการที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ประกอบดวย 
- การทํางานรวมกับนักวิทยาศาสตรในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และในมหาวิทยาลัย 
- การมีเครือขายวิชาชีพ 
- การรวมกลุมกันเรียนรู 

3. กระบวนการศกึษาผลจากการสอนและการเรียนรู ไดแก 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- การอภิปรายรายกรณี 
- การพิจารณาผลงาน แนวความคิดของนักเรียน และการประเมินผล 
- การศึกษาในบทเรียน 

4. การนําประสบการณเขามาสอดแทรก ไดแก 
- การสอดแทรกการสืบสวนสอบสวนในการสอนวิทยาศาสตร 
- การสอดแทรกหลักการทํางานของนักวิทยาศาสตรแกนักเรียน 

5. กระบวนการดาํเนินการสอน ประกอบดวย 
- การเสมือนมีผูฝกสอนประจําตัว 
- การใชบทเรียนสาธิต 
- การมีที่ปรึกษา 

6. สิ่งที่จะเปนสวนนําไปสูความสําเร็จและกลไก ประกอบดวย 
- การพัฒนาผูนักพัฒนาวิชาชพี 
- เทคโนโลยีทีใ่ชสําหรับการพัฒนาวิชาชพี 
- การประชุมปฏิบัติการ การมีสถาบัน การกําหนดใหมีวิชาที่เรียนรูและการ

ประชุมสัมมนา 
ซ่ึงการพัฒนาวิชาชีพครวูิทยาศาสตร จะตองใชวธิีการหลายวธิีรวมกันอยางสอดคลองกัน

ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของผูออกแบบการพัฒนาวิชาชีพ  อยางไรก็ตามจะเนนใหเกิดผลกับครู   
ที่สําคัญ 4 อยาง(Louck-Horsley. et. al.  2006: 114) 

1. เพ่ิมพูนความรูดานเนื้อหาวิชาการทางดานวิทยาศาสตร 
2. เพ่ิมพูนความรูดานวิชาชีพครู 
3. การกอตั้งสังคมแหงการศึกษาวิชาชีพ 
4. การพัฒนาลักษณะความเปนผูนํา 
นอกจากนั้นในกระบวนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาจะตองพิจารณาวิเคราะหสิ่งที่

ตองการใหเกิดขึ้น(Critical issues) อันไดแก ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา การพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของครู การสนบัสนนุของชุมชน การประเมินผลการพัฒนาคร ู ซ่ึงสามารถ
เขียนแผนภาพ แสดงความสัมพันธดังกลาวได ดังภาพประกอบ 8 
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 กระตุนการดําเนินการดังกลาว ถามีการสงเสริมที่เหมาะสม จะเปนผลทําใหเกิดการพัฒนา

ตามแนวคิดของหลักทฤษฎกีารปฏิบัตติามแนวการเปลีย่นแปลงอยางเปนระบบโดยเริ่มจากครูผูสอน 
(Local systemic change through teacher Enhancement)(LSC) ของสถาบันวทิยาศาสตรแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา โดยมีปจจัยประกอบอ่ืนๆเสริม อันจะมีผลตอการพัฒนาผูเรียน ดังภาพประกอบ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเมินผล 
กําหนด
เปาหมาย วางแผน 

ดําเนิน  
การ 

บริบท ความรูและความเชื่อ 

ยุทธศาสตร 

ภาพประกอบ  8  รูปแบบการพัฒนาครูวทิยาศาสตรของลุค – ฮอรสเลย และคนอื่นๆ 
 

ที่มา : Louck-Horsley. et. al. (2006). Designing Professional Development for 
Teachers  of Science and Mathematics.  p. 4 

วิเคราะหผลการ
เรียนรูของนักเรียน
และขอมูลอื่นๆ 

ศึกษา
วิสัยทัศน    

และมาตรฐาน 

การวิเคราะหส่ิงที่
ตองการใหเกิด 
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จากหลักการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรของนักวิชาการที่กลาวมาแลว ชีล(Sheal. 1994: 

19–37) มีความเห็นวาการพัฒนาครูในรูปแบบของการใชหลักการจัดการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
ตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีการเรียนรูและประสบการณ ซ่ึงปจจัยที่มีสวนใหการจัดการฝกอบรมสําเร็จมี
ดังน้ี 

1. แรงจูงใจในการเรียนรู(Motivation to learn) ผูใหญจะเกิดการเรียนรูไดตองอาศัยเหตผุล
หลายอยาง ซ่ึงผูใหการฝกอบรม จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.1 ใหเกิดความสนใจ 
1.2 เชื่อมโยงเนื้อหาที่ฝกอบรมใหเขากับสิ่งทีต่องการพัฒนา 
1.3 ใหความมั่นใจวาสิ่งที่ไดรับการฝกอบรม สามารถนําไปใชไดตามจุดมุงหมายของ 

ผูเขารับการฝกอบรม 

ภาพประกอบ 9 ทฤษฎีการปฏิบัติการตามการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบโดยเริ่มจากครูผูสอน 
 

ที่มา: Banilower;  Heck; & Weiss. (2007). Can Professional Development Make the Vision 
of the Standards a Reality ? the Impact of National Science Foundation’s Local Systemic 
Change Through Teacher Enhancement Initiative.  p. 378 

 
วัสดุอุปกรณ 
การจัดการเรียนรู 
ที่มีคุณภาพ 

การพัฒนา 
วิชาชีพคร ู

การพัฒนาการจัดการเรียนรู 

การพัฒนาความรู เจตคติ 
และทักษะแกผูเรียน 

บริบทที่
สนับสนุน
การสอน 

- หลักสูตร การ
ประเมินผลและการ
จัดการวัสดุการ
สอนที่เหมาะสม 
- เวลาสําหรบัครูใน
การวางแผนการ
สอนและสิ่งที่
เกี่ยวของ 
- การสนับสนนุจาก
ผูบริหาร 
- การสนับสนนุของ
ผูปกครองและชุมชน 
  

ระบบการ
สนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชพี  

- ขีดความ สามารถ 
- โครงสราง 
- แหลงทรัพยากร
และขอมูล 
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1.4   ใหความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรม โดยการใหโอกาสแสดงออกในสิ่งที่  
ผูเขารับการฝกอบรมประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังอาจตองมีสิ่งอ่ืน เชน วุฒิบัตร รางวัล ฯลฯ 

2. บรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู(Comfortable learning environments) เน่ืองจากผูเขารับ
การฝกอบรมซึ่งผูใหญมีความรูสึกวาตองกลับมาเขาเรียนในชั้นเรียนอีกครั้ง ตองสรางสิ่งแวดลอม    
ที่สะดวกและทําใหผูเขารับการฝกอบรมไมมีความรูสึกวิตกกังวลในการเรียนรูนอกจากนั้นยังตอง   
ใหความชวยเหลืออยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการประสบความสําเร็จในการทํา
กิจกรรม 

3. ความตองการและรูปแบบในการเรียนรูของแตละคน(Individual learning need and 
styles) เน่ืองจากผูเขารับการฝกอบรมมีความถนัดในการใชสมองซีกซายและซีกขวาไมเหมือนกัน จึง
ทําให มีความชอบในรปูแบบของการเรยีนรูไมเหมือนกนั จึงตองออกแบบกิจกรรมในการเรียนรูที่
หลากหลาย นอกจากนั้นยังตองสังเกตการตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการ
ดําเนินการฝกอบรม 

4. ความรูและประสบการณที่หลากหลายของผูเขารับการฝกอบรม(Previous 
knowledge and experience) การใหความรูแกครูซ่ึงเปนผูใหญที่มีความรูและประสบการณที่
หลากหลาย  ผูใหการฝกอบรมตองตระหนักในสิ่งตอไปน้ี 

4.1 ผูใหญพรอมที่จะใหความรูแกผูอ่ืน ดังนั้น แตละคนจึงนับเปนแหลงขอมูลของ  
การฝกอบรมดวย 

4.2 ประสบการณของผูเขารบัการฝกอบรมทีมี่อยู จะทําใหสามารถนําความรูที่มีอยูเดิม
มาใชสรางความรูใหม จากสิ่งที่เก็บไวในความจําของตนได 

4.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีแนวคิดที่สะสมในตนเองมานาน จึงทําใหยากที่จะรับสิ่งใหมๆ
ที่มีในการจัดกิจกรรม จึงตองวางแผนการฝกอบรมใหดีและเปดโอกาสใหมี การแลกเปลีย่น  ขอมูลกันได 

5. การควบคุมการดําเนินการฝกอบรมใหอยูในเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู
(Control over learning content and activity) ผูเขารบัการฝกอบรมจะมีความสขุในการเรียนรูมากขึน้ 
ถามีการควบคมุองคประกอบตางๆใหอยูในทิศทางที่จะใหผูเขารับการฝกอบรมทํากิจกรรมไดดีและมาก  

6. การมุงไปสูปญหาดวยสิ่งทีมี่อยูในชีวิตจริงและสามารถนําไปประยกุตได(Focus on 
dealing with realistic problem and applying learning) การจดักิจกรรมการเรียนรูตองมุงให มีความรู 
ทักษะ ที่สามารถนําไปใชไดในอนาคต จึงตองใหมีกิจกรรมการปฏิบัติใหใกลเคียงกับสิ่งที่ผูเขารับ
การฝกอบรมปฏิบัติอยูในชวีิตจริง 

สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู ในทัศนะของเมลโล(Mello.  2002: 273-280)และ
ซิลเบอรแมน(Silberman.  1998:3) มีแนวทางการพัฒนากระบวนการฝกอบรมครูทีค่ลายกบัการพัฒนา
หลักสูตรทัว่ๆไป สรุปรวมได 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การประเมินความตองการของการฝกอบรม(Need assessment) เปนการวิเคราะห
วัฒนธรรมองคกร ลักษณะโครงสรางของงาน  ผลงานทีผ่านมา ขอมูลพ้ืนฐานของแตละบคุคลเกีย่วกบั
ทักษะและความรูของบุคลากรในหนวยงานความตองการของผูเขารบัการฝกอบรม และสิ่งที่สามารถ
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ใชในงานที่ทําอยูเม่ือดําเนินการฝกอบรมแลว ซ่ึงมีวธิีการประเมินความตองการของการฝกอบรม 5 วิธี 
คือ(Byars; & Rue. 1994: 217–218; วิจิตร อาวะกุล. 2537: 193  ) 

1.1   การสัมภาษณ(Interviews) เปนการสัมภาษณเจาหนาที่ในหนวยงาน เพ่ือตองการ
ทราบปญหาในการทํางาน มีสิ่งใดบางที่ตองการพัฒนาและตองการการฝกอบรมแบบใด 

1.2   การสํารวจ(Surveys) โดยใชแบบสํารวจเปนวิธีการหนึ่งที่นิยมกันมาก 
1.3   การสังเกต(Observations) เปนการสังเกตพฤติกรรมขณะพนักงานทํางาน จากนัน้

ผูชํานาญการจะวิเคราะหและนํามาใชเปนความตองการของการฝกอบรม 
1.4  การสนทนากลุม(Focus group) เปนการสนทนาที่ประกอบดวยพนักงานจาก

หลายหนวยงานและหลายระดับในองคกร ผูชํานาญการในหนวยงานหรือผูชํานาญการภายนอก จะเปน
ผูวิเคราะหหาความตองการของการฝกอบรม สิ่งที่ใชสนทนาในกลุมควรจะเปนปญหาในการทาํงาน 
มีสิ่งใดบางที่ตองการพัฒนา 

1.5   การศึกษาขอมูล(Document examination) ประกอบดวยการศึกษาขอมูลจากบนัทึก
ของหนวยงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลและการศึกษาปญหาที่ปรากฏ ถาพบวามีปญหาก็สามารถ
นํามาจัดทําเปนความตองการของการฝกอบรมใหแกหนวยงานได การดําเนินการเชนนี้ มีประโยชน
อีกอยางหนึ่ง คือ การไดมาซึ่งลักษณะทีเ่ปนอยูในปจจุบันขององคกรนั้น 

จึงกลาวไดวา การหาความตองการของการฝกอบรม ในการกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมสามารถใชวิธกีารไดหลากหลายวิธี ซ่ึงการศึกษาขอมูล จากผลการวิจัย รายงานผลการศกึษา 
และขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม เปนวธิีการหนึ่งที่สามารถพบ
ปญหาที่มีลักษณะเปนปจจุบันขององคกรได 

2. การกําหนดจดุประสงคของการฝกอบรม(Objectives) เปนการกําหนดสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น
หลังจากการฝกอบรม จุดประสงคดังกลาว ไดมาจากการประเมินความตองการการฝกอบรม และ
การศึกษาสมรรถนะของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงตองคํานึงวาสามารถใชเครื่องมือใดมาวัดได  

3.  การออกแบบหลักสตูรและการดําเนินการฝกอบรม  หลังจากกําหนดจุดประสงคของ
การฝกอบรมแลว สิ่งทีต่องทาํตอไปคือการออกแบบและการดําเนินการฝกอบรม ซ่ึงจากการศึกษาวิจัย
ของชินวัฒน นิจเนตรและคนอื่นๆ กลาวถงึหลักสูตรฝกอบรมครูวาเปนหลักสูตรแบบผสมผสานระหวาง
ทฤษฎีและปฏบิัติ โดยเนนการปฏบิัติ รอยละ 80 เปนหลกัสูตรแบบบูรณาการ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของแตละทองถิ่น เปนหลักสูตรที่เนนวตัถุประสงคหรือหลักสูตรสมรรถฐาน(Competency based ) 
มุงพัฒนาทั้ง 3 ดานคือ พุทธิพิสัย จิตพิสยัและทักษะพสิัยเปนหลกัสตูรที่เนนประสบการณ มีลักษณะ
มุงงาน(Task oriented) และเปนหลักสตูรแบบเรงรัด(Intensive course) ในการออกแบบกิจกรรม
ตองแตกตางไปจากกิจกรรมที่ทําอยูในปกติในสิ่งแวดลอมที่ใกลเคียงกับงานที่ทําอยู โดยการกําหนด
กิจกรรมในการฝกอบรมตองม่ันใจวาจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได  สิ่งที่สําคัญที่ตองพิจารณา
ในการออกแบบการฝกอบรม 2 ประการคือ(Mello.  2002: 275) 

1.  อุปสรรคตางๆที่จะรบกวนกระบวนการในการจัดการฝกอบรม 
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2  ขณะดําเนินการจัดการฝกอบรม จะตองกําหนดวิธีการที่ใหผูเขารบัการฝกอบรม
สามารถปฏิบตัิได และมีความรูและประสบการณเพ่ิมขึน้  

4.  การประเมินผลการฝกอบรม(Evaluation) หลักในการประเมินผลการฝกอบรม ซ่ึง 
สมชาติ  กิจยรรยง (2544: 28) และเฟอรจานิซ; และทรอทแมน(Furjanic; & Trotman. 2000: 81-84) 
ไดเสนอแนวคดิของการประเมินคุณลักษณะที่เกิดจากการฝกอบรมไวในแนวทางเดียวกันสรุปได 
เปน 2 ประการคือ 

4.1 คุณลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม ไดแกการประเมินในสิ่งตอไปนี้ 
4.1.1 การเปลี่ยนแปลงในดานความรู (Knowledge)ของผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับ

ความกาวหนาของผลการเรียนรูเกี่ยวกบัเนื้อหาหรือขอมูลที่ใหแกผูเขารับการฝกอบรม การประเมิน
สวนนี้ประเมินหลังจบการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ และแบบประเมินอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงดาน
ทักษะ(Skill) ของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงรวมถึงทักษะใหมที่ไดรับจากการฝกอบรมดวย 

4.1.2 การเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ(Attitude)ของผูเขารับการฝกอบรม โดยพิจารณาวา
มีการเปลี่ยนแปลงหรอืไม เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และมากนอยเพียงใด 

4.1.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตัิงาน เปนการพจิารณาผลรวมของบุคคล
จากลักษณะการปฏิบัติงานหรือการใชความรู ทักษะและการมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เชน 
การพิจารณาวามีผลงานเพิม่มากขึ้น เปนตน 

การประเมินดังกลาวถือวาเปนการประเมนิปฏิกิริยา(Reaction) ของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝกอบรมและกระบวนการที่ใหการฝกอบรม 

4.2 ผลงานของหนวยงานหรือองคกร ไดแกการพิจารณาวา การฝกอบรมกอใหเกิดผล
ตอการบรรลุเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนการประเมินผลกระทบของ 
การฝกอบรมที่มีตอจุดประสงคของงาน 

การประเมินผลการฝกอบรมบางครั้งอาจตองประเมินทุกองคประกอบ แตบางครั้งอาจ    
ทําการประเมนิเฉพาะบางจดุหรือบางองคประกอบ ซ่ึงขึน้อยูกับจุดประสงคหรือจุดเนนของการฝกอบรม
ในครั้งนั้น และชวงเวลาของการประเมินผลการฝกอบรม ในทางปฏิบตัจิริงควรมีการประเมินผล 4 ชวง
คือ(สมชาติ  กิจยรรยง. 2537: 175) 

1. กอนการเริ่มฝกอบรม การประเมินชวงนี้เปนการดูสภาพหรือหาขอมูลเพ่ือใชประเมิน
ในชวงตอไป ซ่ึงมักทําการประเมินสภาพของผูเขารับการฝกอบรม และสภาพหนวยงาน 

2. ระหวางที่กําลงัดําเนินการฝกอบรม เปนการประเมินเพ่ือดูสถานการณในการฝกอบรม 
เพ่ือการแกไขปรับปรุงหรือการแกปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการฝกอบรม ไดแก การประเมินปฏิกริิยา
ของผูเขารับการฝกอบรมตอสภาพแวดลอมในการฝกอบรม 

3. สิ้นสุดการฝกอบรม เปนการประเมินเพ่ือดูผลจากการฝกอบรมในระยะแรก ตรงจุดนี้ 
จะไดขอมูลทีใ่กลเคียงกบัความจริงมาก เพราะเหตุการณตางๆเพิ่งสิ้นสดุลง เหมาะสําหรับการประเมิน
เกี่ยวกับตวัวทิยากร สภาพการจัดการฝกอบรม และคุณลักษณะทีเ่กิดกับผูเขารบัการฝกอบรม  
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4. หลังจากการฝกอบรมสิ้นสุดแลวระยะหนึ่ง  การประเมินชวงนี้เปนการติดตามผลของ
การฝกอบรม เพ่ือดูวาการการฝกอบรมสามารถกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวหรือไม อยางไร 
ซ่ึงสวนใหญจะเนนที่พฤติกรรมการปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบัติงาน และสภาพของหนวยงาน 

สําหรับอุทุมพร ทองอุไร(พนิจดา วีระชาติ. 2543: 99–100 อางอิงจาก อุทุมพร ทองอุไร. 2525.) 
ไดเสนอรูปแบบการประเมินโครงการฝกอบรมครู เรียกวา IPOO Model ซ่ึงหมายถึง Input Process  
Output Outcome ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สําราญ มีแจง(2539) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. สิ่งนําเขา(Input) เพ่ือประเมินผูเขารับการฝกอบรมและสภาพแวดลอมในสภาวะแรก 
เชนความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคตแิละสภาพแวดลอม 

2. กระบวนการ(Process) เปนการประเมินในระยะที่ดําเนินการฝกอบรม วาดําเนินการ
เปนไปตามวตัถุประสงคหรือไม 

3.  สิ่งออก(Output) เปนการประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการฝกอบรม วาบรรลุตามความมุงหมาย
มากนอยเพียงใด 

4.  ผลทีต่ามมา(Outcome) เปนการประเมินติดตามผลของโครงการ โดยทิ้งชวงระยะหน่ึง
เพ่ือตรวจสอบวาเปาหมายของโครงการไดรับการตอบสนองมากนอยเพียงใด 

นอกจากแนวคิดการประเมนิผลโครงการฝกอบรมดังกลาวขางตน  สําราญ มีแจง(2539) 
ไบอารและร(ูByars; & Rue. 1994) ชีล(Sheal. 1994) ซิลเบอรแมน(Silberman. 1998) เมลโล 
(Mello.  2002)และมิลาโน และอัลเลียส (Milno; & Allius.  2002) มีความเห็นสอดคลองกันวา การ
ประเมินผลการฝกอบรมที่เหมาะสมคือ การประเมินผลการฝกอบรมของเคิรคแพททริค(Kirkpatric) 
ซ่ึงไดเสนอสิ่งที่ตองประเมินการฝกอบรมไว 4 อยาง ไดแก 

1.  การประเมินปฏิกิริยา( Reaction ) 
2.  การประเมินการเรียนรู ( Learning ) 
3.  การประเมินพฤติกรรม( Behavior )   
4.  การประเมินผลลัพธที่เกดิขึ้นตอองคกร( Results ) 
รายละเอียดของการประเมินดังน้ี(สําราญ  มีแจง. 2539 : 13-22; Kirkpatric. 1998 ) 

1. การประเมินปฏิกิริยา( Reaction )มีวัตถุประสงคที่จะใหรูวา ผูเขารับการฝกอบรม  
มีความรูสึกอยางไรตอการฝกอบรม เชน  ผูเขารับการฝกอบรมพอใจหรือไมพอใจตอสิ่งที่ผูเขารับ
การฝกอบรมไดรับจากการฝกอบรมและมากนอยเพียงใด  หลักสูตรหรือเน้ือหาสาระถูกตองตรงกับ
ความตองการและเปนที่นาสนใจหรือไม ชอบวิธีการสอนในการอบรมแบบไหน  สัดสวนของการบรรยาย  
และอภิปรายเปนอยางไร  ฉะนั้นผูประเมินจะตองกําหนดวาตองการถามอะไร  แลวจึงตั้งคําถามในสิ่งนั้น   
และในตอนทายควรมีคําถามแบบปลายเปด(Opened  end) เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ได
แสดงความคิดเห็นใหตรงกับความตองการ   การประเมินปฏิกิริยาตองการใหไดรับขอมูลที่เปน
ปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมจริงๆ เพราะขอมูลเหลานั้น จะเปนตวับงชี้ประสิทธิผล
ของการฝกอบรม อันดับแรก แนวทางในการประเมินปฏิกิริยา จะประเมินในเรื่องตอไปน้ี 
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1.1  ความคิดเห็นตอความรูที่ไดรับจากโครงการหรือหลักสูตรฝกอบรม 
-   ไดรับความรู  ความเขาใจในระดับใด(มาก ปานกลาง นอย)  
-   มีความรูสึกตอหลักสูตรอยางไร  
-   มีทักษะในการฝกปฏิบตัเิพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด 

1.2  ความคาดหวังที่จะนําความรูและทกัษะที่ไดรับไปใชในงาน 
1.3  ความคิดเห็นตอเน้ือหา วิทยากรบรรยาย มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
1.4  ความคิดเห็นตอสถานที่  โสตทัศนูปกรณ  ระยะเวลาในการฝกอบรมวาเหมาะสม

มากนอยเพียงใด   
2.  การประเมินการเรียนรู(Learning)มีวัตถุประสงคเพ่ือจะใหรูวาผูเขารับการฝกอบรม  

ไดรับความรูและทักษะอะไรบาง  มีเจตคตอิะไรบางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความรู ทักษะและทศัคติ
ลวนแตเปนองคประกอบพืน้ฐานอันสําคญัที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของ
ผูเขารับการฝกอบรม  เคิรคแพททริค  ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการประเมินการเรยีนรูไวดังน้ี  

1.  ตองวัดความรู ทักษะและเจตคติของผูเขารบัการฝกอบรม ทั้งกอนและหลังการฝกอบรม  
2.  การวิเคราะหผลการทดสอบ ควรวิเคราะหทั้งคะแนนรายขอ และคะแนนรวม   

โดยเปรียบเทยีบกันระหวางกอนและหลงัการฝกอบรม  
3. ถาเปนไปไดควรมีการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทักษะและเจตคตขิองกลุมผูไมไดรับ

การฝกอบรมกับกลุมผูเขารบัการฝกอบรมวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู สามารถแยกเทคนิคและวธิีการในการประเมินใหเปนไป

ตามวตัถุประสงคที่ตองการไดดังน้ี   
1. ความรู ความคิด( Cognitive) ซ่ึงเปนการวัดความสามารถทางสมอง เทคนิคและ

วิธีการทีใ่ช เปนแบบทดสอบขอเขียนทัง้กอนและหลงัการฝกอบรม ตามแนวคดิของเบนจามิน บลูม 
(Benjamin S. Bloom) แบงพฤติกรรมยอยได 6 ระดับ ดังน้ี(นวลเสนห  วงศเชิดธรรม.  2547: 37–38) 

1.1   ความรูความจํา เปนความสามารถในการระลึกได จากประสบการณ ตาํรา ฯลฯ 
จําแนกเปนรายละเอียด ขอสรุป ตัวทฤษฎี วิธีการ และแนวคิด 

1.2   ความเขาใจ  เปนความสามารถในการนาํความรูจากตาํรามาคิดตอ ในลักษณะ
แปลความ ตีความ ขยายความ จําแนกเปนถามความหมายโดยนัยที่ซอนเรน การยกตัวอยาง
เปรียบเทียบความหมาย และการคาดคะเนสถานการณ 

1.3   การนําไปใช เปนความสามารถในการนําสิ่งที่เรียนแลว ไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหม จําแนกเปนการอธิบายเรื่องราวปรากฏการณที่แปลกใหมและการหาผลลัพธ 

1.4  การวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกสวนประกอบยอยๆ จําแนกเปน
การวิเคราะหความสําคัญ(หาเหตุผล) วิเคราะหความสัมพันธ(ความสัมพันธของเหตุและผล) การวิเคราะห
หลักการ แยกหลักการและโครงสราง 
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1.5 การสังเคราะห เปนความสามารถในการผสมผสานหนวยยอยใหเปน     
หนวยใหญ(เปนของใหม) เชน ประมวล เขยีน แตง ประดิษฐสิ่งทีต่างไปจากเดิม ตั้งสมมติฐาน หาขอยุติ 
จําแนกเปน การสังเคราะหขอความ การสังเคราะหแผนงาน การสังเคราะหความสมัพันธ 

1.6   การประเมินคา  เปนความสามารถในการตัดสินคุณคา โดยใชเกณฑภายใน
และภายนอก  

2. เจตคติ(Attitude) เปนการวัดความรูสึก เชน ความสนใจ คานิยม ศรัทธา ตอสิ่ง
หน่ึงสิ่งใด ในทางบวกหรือทางลบ จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซ่ึงอาจจะเปนทางดี
หรือ  ไมดีก็ได เจตคติไมเปนพฤติกรรมแตเปนตัวการทีจ่ะทําใหเกิดพฤติกรรม เปนคุณลักษณะของ
ความรูสึกที่ซอนเรนอยูในใจ(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2542 : 54; นิโลบล  น่ิมกิ่งรตัน.  
2543: 156) เปนสิ่งที่มีเปาหมาย มีทิศทางและมีความเขม(ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2542: 54; แอนเดอรสัน(วรรณดี แสงประทีปทอง. 2544: 6 อางอิงจาก Anderson.  1988: 422)  
ซ่ึงในการวัดเจตคต ิ วัดจากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลโดยตรงหรืออาจใชวิธีการวัดจาก
เครื่องมือที่สรางขึ้นเรียกวา มาตรวัดเจตคต(ิAttitude scale)ประกอบดวยขอความที่เปนทางบวกและ
ทางลบ  วิธีทีนิ่ยมใชไดแก(พวงรัตน ทวีรัตน.  2543: 105–109) 

2.1 วิธขีองเธอรสโตน(Thurstone’s method of equal-appearing intervals) เปน
การกําหนดชวงความรูสกึของคนที่มีตอสิง่หนึ่งสิ่งใดไวเปน 11 จากนอยที่สุดจนถึงมากที่สุดแตละชวง 
มีระยะหางเทากัน ขอความที่บรรจุลงในมาตราวดั จะตองนําไปใหผูตัดสิน(Judge) พิจารณาวาควรจะ
อยูในตําแหนงใดของมาตรา 

2.2 วิธขีองลเิคิรท(Likert’s method of summated rating) เปนมาตราวัดความรูสึก
ของคน เปน 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง ขอความที่
บรรจุในมาตราวัด ประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอสิ่งใดทัง้ในทางที่ดี(ทางบวก)และในทาง
ที่ไมดี(ทางลบ)และมีจํานวนพอๆกัน 

2.3 วิธขีองกทัทแมน(Guttman’s salogram) เปนแนวคิดในการวัดที่มีการจัดมาตรา
ที่มีความเขมตางกันตามลาํดับ เพ่ือวัดองคประกอบทีมี่มิติเดียว ใชในการวัดโครงสรางทางสมองและ
การวัดความรูสึก 

2.4 วิธีของออสกูด(Osgood’s semantic differential) เปนแบบวัดเจตคติทางภาษา 
โดยใชคําคุณศัพทมาอธิบายความหมายของสิ่งเรา เรียกวา มโนมติ(Concept) และมีคําคุณศัพท  
ตรงขามกันเปนขั้วของมาตราวัด คุณศัพทที่ใชอธิบายสิ่งเรามี 3 องคประกอบ คือ องคประกอบดาน
การประเมินคา เชน ดี-ชั่ว จริงเท็จ ฯลฯ องคประกอบดานศักยภาพ เชน หนัก-เบา หนา-บาง ฯลฯ
และองคประกอบดานกิจกรรม เชน ชา-เร็ว เฉื่อยชา-กระตือรือรน เปนตน  

 3. ทักษะ(Skill) เปนการวัดความสามารถในการปฏิบัติ สามารถใชการทดสอบ       
การปฏิบัติงานแตละบุคคล เชน หลังการฝกอบรมการผลิตสื่อการสอนแลวใหผูเขารับฝกอบรมมาปฏิบัติ
ใหดู เครื่องมือที่ใชในการประเมินนอกจากแบบทดสอบวดัทักษะแลว เครื่องมืออีกอยางหนึ่งทีส่ามารถ
ประเมินทักษะการปฏิบัติไดดีคือการประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงประเมินโดยการสรางเกณฑการประเมิน
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คุณลักษณะ(Rubric score) เปนเครื่องมือที่มีการกําหนดเกณฑแนวทางใหคะแนนโดยพิจารณาจาก
ผลของงานที่ประจักษ เชน ผลงานที่ดูจากการใหผูเรียนเขียน การนําเสนอผลงานดวยปากเปลา 
การสรางสรรคงาน เปนตน (ชัยฤทธิ ์  ศลิาเดช.  2544: 86 ; Kasimatis.  2005: 1) ซ่ึงแบงเปน 2 แบบ 
คือ(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2546: 240–244; Mertler.  2006: 2)  

3.1 การประเมินโดยใหคะแนนในภาพรวม(Holistic score) เปนการใหคะแนนใน  
การประเมิน โดยมองหลายๆดานโดยทั่วไป เปนการพิจารณาผลงานโดยรวม(Kasimatis.  2005: 1) 

3.2 การประเมินโดยใหคะแนนในลักษณะแยกองคประกอบ(Analytic rubric) 
เปนการใหคะแนนโดยมีการวิเคราะหผลงานอยางละเอียด ซ่ึงจะตองทําคะแนนที่ไดน้ันมาทําใหมี
ความหมายของคุณภาพงานในภาพรวมอีกครั้งหน่ึง(Mertler.  2006: 3) 

3.  การประเมินพฤติกรรม(Behavior) มีวัตถุประสงคเพ่ือจะใหรูวา เม่ือไดรับการฝกอบรม
ไปแลว ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานไปในทศิทางที่พึงประสงค
หรือไม การประเมินผลในขั้นน้ีนับวายากและใชเวลามากกวาการประเมินในสองขั้นแรก เพราะตอง
ออกไปติดตามประเมินผลในสถานที่ทํางานจริง ของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงจะมีคําถามอยูหลายขอ
ที่ผูประเมินจะตองตอบใหได  เชน  ควรออกไปประเมินผลเม่ือไร ควรเก็บขอมูลจากใครจึงจะเชือ่ถือ
ไดมากที่สุด 

 ขอควรคํานึงในการประเมินพฤติกรรม 
 1)  ควรมีการวัดพฤติกรรมการทํางานของผูเขารับการฝกอบรมทั้งกอนและหลัง

การฝกอบรม  
 2) ระยะเวลาระหวาง การฝกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝกอบรมนั้นควร

ใหหางกันพอควร เพ่ือใหแนใจวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริง และควรมี
การประเมินหลายๆครั้ง เปนระยะ เชน ประเมินทุกๆ 3 เดือน  

 3)  ควรเก็บขอมูลจากหลายแหลง เชน ผูบังคับบญัชา  เพ่ือนรวมงาน  ของผูเขา
รับการฝกอบรม 

4.  การประเมินผลลัพธที่เกดิขึ้นตอองคกร(Results) มีวัตถุประสงคเพ่ือจะใหรูวา ในที่สุดแลว
การฝกอบรมไดกอใหเกิดผลตอหนวยงานอยางไร ซ่ึงนับวาเปนการประเมินผลทีย่ากที่สุด แนวทาง
ในการประเมนิผลลัพธที่เกดิขึ้นตอองคกร มีดังน้ี  

 4. 1 ควรมีการวัดสภาวการณหรือเง่ือนไขตางๆ กอนการฝกอบรมเอาไว แลวนําไป
เปรียบเทียบกบัสภาวการณหรือเง่ือนไขภายหลังการฝกอบรม โดยใชขอมูลที่สังเกตไดหรือวัดได 

 4.2 พยายามหาทางควบคมุตัวแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดวาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง 
ในผลที่ตองการ ใหเกิดขึ้นกบัองคกร วิธีการหนึ่งทีพ่อจะทําไดก็คือการใชกลุมควบคมุกับกลุมทดลอง  

สรุปไดวาการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู จะตองมีการประเมนิทั้งกอน 
การฝกอบรม ระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม โดยประเมินตามรูปแบบการฝกอบรมของ 
เคิรกแพททริค คือประเมินการเรียนรู ประเมินปฏิกิริยาตอกระบวนการฝกอบรม ประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมและประเมินผลทีเ่กิดกับองคกรหลังการฝกอบรม 
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1. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู 
 สุริยา เหมตะศิลป(2537 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากระดับโรงเรียนสําหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษามีประสิทธิผลเปนไปตามสมมติฐาน คือ 

1.  ครูที่เขารบัการฝกอบรม มีคะแนนเจตคตทิี่เกื้อหนุนตอการพัฒนาหลักสูตรแบบมี

ฐานมาจากระดับโรงเรียนสูงกวาครูที่ไมไดเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับα =.01   
 2.  ครูที่เขารบัการฝกอบรมมีคะแนนความรูในการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจาก

ระดับโรงเรียนสูงกวาครทูี่ไมไดเขารบัการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับα=.01 
3.  ครูที่เขารบัการฝกอบรมมีคะแนนทักษะปฏบิัตใินการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมา

จากระดับโรงเรียนสูงกวาครูที่ไมไดเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับα = .01 
ในปพ.ศ. 2541 อัมรา เขียวรักษา(2541: บทคัดยอ) ไดพัฒนาชุดฝกอบรมครูสอน

วิทยาศาสตรเพ่ือเสริมสรางความรูเรื่องการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตรและใชฝกอบรมครู 
พบวา ครูที่ไดใชชุดฝกอบรมมีความเขาใจการจัดกิจกรรมการสอนชุมนุมวิทยาศาสตรดีกวาครทูี่
ไมไดรับการฝกอบรม  

รวีวัตร สิริภูบาล(2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบจําลองระบบ
ฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏิบัติ  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจําลองระบบ
ฝกอบรมเชิงทักษะปฏิบตัอัินเหมาะสมสําหรับคร ู และศึกษาผลการใชแบบจําลองระบบฝกอบรม  
เชิงทักษะปฏบิัต ิผลการวิจัยพบวา 

1.  ระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏบิัติมีองคประกอบหลกั 4 องคประกอบคือ     
ปจจัยนําเขา กระบวนการ การประเมินผลและกลไกควบคุม  และมีองคประกอบรอง14 องคประกอบ 
คือ วิเคราะหความตองการและปญหา กําหนดวัตถุประสงค กําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดหลักสูตร  
กําหนดทรัพยากรและบุคลากร สรางหลักสูตร ออกแบบวิธีการฝกอบรม พัฒนาเครื่องมือฝกอบรม  
เตรียมความพรอมกอนฝกอบรม ดําเนินการฝกอบรม ประเมินผลกอนฝกอบรม ประเมินผลระหวาง
ฝกอบรม ประเมินผลหลังฝกอบรมและผลยอนกลับ 

2. ระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏบิัติมีประสิทธิภาพการฝกอบรมตามเกณฑ 
86.00/87.71 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

3. ผูเขารับการฝกอบรมจากระบบฝกอบรมครูเชิงทักษะปฏิบตั ิมีคะแนนเฉลี่ยความรู
กอนการฝกอบรมแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการฝกอบรม 

4.  ผูเขารับการฝกอบรมจากระบบฝกอบรมครูเชงิทักษะปฏิบตัิโดยรวม มีเจตคตทิีดี่
ตอระบบการฝกอบรมครูเชงิทักษะปฏบิัต ิ

เกศริน  มนูญผล(2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศกึษาวจัิยหลักสตูรฝกอบรมครเูพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถิ่น เปนหลักสูตร
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ที่มุงใหครูนําประสบการณในทองถิ่นและประสบการณวิชาชีพ มาประกอบกับความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรม  เพ่ือใชในการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเนนผู
เขารับการฝกอบรมสรางความรูดวยตนเอง ไดฝกปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรูรวมกัน การพัฒนา
หลักสูตรเปนการดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนามี 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
การสรางหลักสูตร การทดลองใช หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรนี้
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสทิธภิาพ สวนผลการสอบวัดความรูกอนและหลงัการฝกอบรมพบวา 
ผลสัมฤทธิ์หลงัฝกอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

มนัส บุญประกอบ และคนอืน่ๆ(2544: 48-52) ไดศึกษาผลการนําความรูของครูวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการฝกอบรมที่เนนนักเรยีนเปนสําคญัไปใชในการเรยีนการสอน พบวา 
ครูที่ไดรับการฝกอบรมนําความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปใชในการสอน และครเูปนจํานวนมากไดพัฒนา
เทคนิควิธีสอนวิทยาศาสตรของตนเองขึน้เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมนักเรียนที่สอน  

อารมณ เพชรชื่น(2545: 55-66) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอครูแกนนําวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร จํานวน 322 คน 
พบวา ครูแกนนํามีแนวคิดหรือความรูเกี่ยวกับการเรยีนการสอนพัฒนาขึ้นกวาเดิมทุกดาน คือผูสอน
มีบทบาทเปนผูกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรู มีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียนมีสวน
รวมที่ดีขึ้นและเม่ือพิจารณาผลที่เกิดกับนักเรียนพบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนใฝหาความรู    
รวมปฏิบตัิการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 

วิเชียร อินทรสมพันธ(2546) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ
การบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับครมัูธยมศึกษา โดยมีขั้นตอน     
การดําเนินการ 4 ขั้นตอนคือ 1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2. การสรางหลักสูตร  3. การทดลองใชหลักสูตร  
4. การประเมินผลและปรบัปรุงหลักสูตร พบวา  หลักสตูรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนที่นาพอใจ 

ณัฐจรีย ธรรมทศันานนท(2547) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการประชุมปฏบิัติการ
แบบมีสวนรวมสําหรับครูวทิยาศาสตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตรบูรณาการแบบกลุมทกัษะ 
โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียวกับกลุมตวัอยางครูวิทยาศาสตร 40 คน พบวา ครูผูเขารวม
ประชุมมีคะแนนดานความรูในการบรูณาการหลักสตูรแบบกลุมทักษะเฉลี่ยหลังการประชุมปฏิบตักิาร
แบบมีสวนรวมสูงกวากอนประชุมปฏิบตักิารแบบมีสวนรวมอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .01 มีทักษะ
ปฏิบตัิกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและทักษะการเขียนหลักสตูรวิทยาศาสตรบรูณาการแบบกลุมทกัษะสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว 

ไชยรัตน ปราณี(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมปฏิบัติการเรื่อง
การศึกษาชุมชนเพ่ือสืบคนองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรระดบัสถานศกึษา กบัครูอาจารยในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานีและชัยนาท จํานวน 27 คน ผลการศึกษา พบวา หลกัสูตรที่ไดทําใหผล
สัมฤทธิ์ดานความรู ความเขาใจและเจตคตขิองผูเขารับการฝกอบรมหลงัการฝกอบรมสูงกวากอนการ
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ฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นอกจากนั้น ผลการประเมินโครงการฝกอบรม ยัง
พบวา    ความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมและการดําเนินการฝกอบรมอยูในระดับมาก  

สมจิต จันทรฉาย และคนอืน่ๆ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศกึษาสําหรับทมีงานครูแกนนําปฏิรูปการเรียนรู
ในโรงเรยีน กบักลุมตวัอยางครูแกนนําจากโรงเรียนศรีวชิัยวทิยาและโรงเรยีนอนบุาลนครปฐม จํานวน 
35 คน พบวา ไดชุดฝกอบรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูภายในกลุมครูแกนนาํ
โดยมีกลุมสงเสริมการเรยีนรู(Supporting group) ชุดฝกอบรมที่สรางขึน้ทั้งความชัดเจนของจุดประสงค 
ความทันสมัยของเน้ือหาชุดฝกอบรม ความเหมาะสมระหวางเนื้อหากับจุดประสงค ความสามารถใน
การนําความรูที่ไดไปใชประยุกตในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได ความสัมพันธระหวาง
จุดประสงค การเรียนรู เน้ือหา กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นอกจากนี้  
ผลการศึกษาดานเจตคติในภาพรวมและความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอ ชุดฝกอบรมอยูในระดับมาก 

วิยะดา รัตนสวุรรณ (2547) ไดศึกษาการพัฒนาหลกัสตูรฝกอบรมเพือ่พัฒนาความสามารถ
ในการคิดไตรตรองของอาจารยพยาบาล จํานวน 20 คน จากวิทยาลยัพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา 
และกลุมควบคุมไดรับเอกสารความรูเกี่ยวกับการคิดจํานวน 20 คน  ซึ่งเปนอาจารยพยาบาลจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม โดยดําเนินการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา  
4 ขั้นตอน คือ   

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  
ขั้นตอนที่ 2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3  การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
ผลของการวิจัยพบวา หลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตรตรองของ

อาจารยพยาบาลที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถแบงไดเปน 4 หนวยไดแก 1) การเสริมสรางวินัยในการคิด
ไตรตรอง 2) การพัฒนากระบวนการคิดไตรตรองในการประเมินภาวะสุขภาพ  3) การพัฒนา
กระบวนการคดิไตรตรองในการวินิจฉัยการพยาบาล 4) การพัฒนากระบวนการคิดไตรตรองในการ
วางแผนการพยาบาล 

มนสิช สิทธิสมบูรณ และคนอื่นๆ(2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการวิจัย 
ในชั้นเรียน โดยแบงชวงการพัฒนาหลักสูตรออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1) การศกึษาขอมูลพ้ืนฐาน
และการสรางหลักสตูร ระยะที่2) การใชหลักสตูรและการแกไขปรับปรงุ และระยะที่ 3) การนําหลักสูตร
ไปใชและการประเมินประสทิธผิลของหลกัสูตรฝกอบรม โดยใชวธิวีจัิยและพัฒนาไดผลการวิจัยโดย
สรุปคือ (1) เอกสารหลกัสตูรไดกําหนดเกณฑการผานหลักสตูรฝกอบรม คือผูผานการฝกอบรมตองเขา
รับการฝกอบรมตามเวลาที่กาํหนดไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต และสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้น
เรียนไดคุณภาพไมต่าํกวาระดับปานกลาง (2) เอกสารประกอบหลักสตูรประกอบดวย คูมือหลกัสตูร
สําหรับผูใหการฝกอบรมเรื่องการวิจัยในชัน้เรียน และคูมือหลักสตูรสาํหรับผูเขารับการฝกอบรมเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงเปนเอกสารเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูทําวจัิยและ (3) การนําหลักสูตร
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ฝกอบรม  ไปใชโดยวธิีกัลยาณมิตรวิจัย ประกอบดวยการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเนนการทําแบบ
ฝกปฏิบตัิตามคูมือหลักสูตรฝกอบรมที่กําหนด การติดตามดูแลชวยเหลือและการใหคําแนะนําปรึกษา
อยางใกลชิด   การรวมนิเทศวเิคราะหปญหาในชั้นเรียน การกําหนดเวลาใหคําแนะนําปรึกษาที่
โรงเรยีนและการชวยเผยแพรผลงานการวจัิยในชั้นเรียน  

ลุฟท โรหริกและแพตเตอรสนั(Luft; Roehrig; & Patterson. 2002: 77-97)ไดพัฒนาครู    
ใหเกิดการสอนแบบสืบสวน โดยการเปรยีบเทียบผล จัดโปรแกรมใหความชวยเหลือที่มีการจัดการ
ฝกอบรมปฏิบัติการและติดตามใหคําปรึกษา การไมใหมีการปฏิบัติการ การใหความชวยเหลือ
ตามความจําเปนแกครูมัธยมศึกษาใหมทีมี่ประสบการณการสอน 1 และ 2 ป ที่บรเิวณ นอรทเวสต 
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ครูที่มีการใหการฝกอบรมแบบปฏิบัติการมีการใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย 
สอนโดยมีการปฏิบัติมากกวาครูกลุมอ่ืน และครูที่ไดรับการชวยเหลือตามโปรแกรมมีความมั่นใจ
ในการสอนและพอใจในการไดรับการพัฒนามาก 

โอลคนิ(Olkin. 2004: Abstract) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนากลุมครูวทิยาศาสตร
เกี่ยวกับการสอนบูรณาการแบบสหวทิยาการวิชาวทิยาศาสตรในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ตาม
โครงการรวมระหวางมหาวทิยาลยัยอรช เมสันและโครงการเงินทุนแหงชาติเพ่ือความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรของอเมริกา ที่ไดรับเงินสนับสนุนระหวางป1994–1998 โดยใหการฝกอบรมวิธีสอน
แบบสืบเสาะ  หาความรูในลักษณะสรางองคความรูกับครูอาสาสมัครผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 
48 คน ในพ้ืนที่แอตแลนติกตอนกลางอโดยการฝกอบรมในชวงฤดูรอน ในวิชาตางๆแลวให
ออกแบบหลักสูตร จากนั้นนําไปสอนนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ครูมากกวาครึ่งหน่ึงประสบ
ความสําเร็จในการนําสิ่ง ที่ไดรับการฝกอบรมไปใชในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบการ
สืบเสาะหาความรูในการสอน มีความมั่นใจการสอนมากขึ้น และโครงการนี้สามารถสรางบรรยากาศให
สงเสริมการทาํงานเปนทมีได   

โจนส(Jones. 2004: Abstract) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมแบบปฏิบัติการตามโครงการ
ใหความรูแก ครูอาสาสมัครแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนขนาดเล็กทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา จํานวน 6 คน ที่มหาวิทยาลยัยูทาห ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตวัและความเชื่อในวชิาชีพ 
การจัดการชัน้เรียนและรปูแบบการจัดการเรียนรู โดยใชเวลา 8 ชัว่โมง ผลการศึกษาพบวา ครูผูเขารับ
การฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนไมเดนชัดแตมีปฏิกิริยาที่ดีตอโปรแกรมการจัดการฝกอบรม 
มีความมั่นใจในการเปนครูแลกเปลี่ยนมากขึ้นและมีความสัมพันธระหวางผูเขารบัการฝกอบรมดวยกัน
เปนอยางดี 

พีเบิล(Peebles. 2004: Abstract) ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมฝกอบรมครูเชิงปฏิบตัิการ
แกครูใหมและครูประจําการเกาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูในโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ  
5 แหง จากพื้นที่ตางกันในรัฐจอรเจีย เพ่ือพัฒนาวิชาชพีครูเพ่ือสนองตามแนวการปฏิรูปโรงเรียน 
โดยความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยและซึ่งประกอบดวย ครวูิทยากร 12 คน ผูบริหารโรงเรียน 
ศาสตราจารยจากมหาวิทยาลัยและนสิิตทีก่ําลังทําวิจัยเกี่ยวกับการสอนในขั้นสุดทาย โดยการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับผลของการพัฒนาการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดจากการสํารวจและ
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การสัมภาษณครูที่เขารบัการฝกอบรม ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมสามารถพัฒนาและเติมเต็ม
ในเรื่องเก่ียวกบัการจัดการเรียนรูแกครูใหมได แตสําหรบัครเูกาการฝกอบรมดังกลาว เกิดการพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของครูและพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนไดแตไมเดนชัด 

ชองปแอร โอเบอรเฮาเซอร และฟรีแมน(Jeanpierre; Oberhauser; &  Freeman.  2005: 
668–690) ไดศึกษาผลของการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชพีในรัฐ
มินเนโซตาและรัฐเทก็ซัส เน้ือหาเรื่องระบบนิเวศนของผีเสื้อขนาดใหญโดยใชวธิสีืบเสาะหาความรู 
แลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองฝกอบรมทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ พบวา ครูที่เขารับ
การฝกอบรมสามารถเตรียมกิจกรรมโดยใชพ้ืนฐานของการสืบเสาะหาความรูที่ไดรับการฝกอบรม 
ไดดีขึ้นอยางมนัียสําคญัทางสถิติ และหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมชวยใหครูประสบความสําเร็จในการ
จัดการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตรทั้งดานเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นอกจากนั้นยังชวย
กระตุนใหครมีูความมั่นใจในการจัดการเรียนรูใหดีขึ้นดวย 

เฉา เซียวหรง(Shao, Xiaorong.  2005: Astract) ไดศึกษาความตองการของครูเกี่ยวกับ
การฝกอบรมการพัฒนาวิชาชีพในเรื่องเก่ียวกับการนําหลักสูตรใหมไปใชของครูที่สอนโรงเรียน
เกษตรกรรม ที่อยูในโครงการนํารองการศึกษาดานเกษตรกรรม ในประเทศจีน 12 โรงเรียน พบวา 
ครูตองการใหมีการฝกอบรมอยางนอยปละครั้ง ในเรื่องเกี่ยวกบัหลักสูตรและการจดักิจกรรม ตองการ
ความรูและทักษะในดานการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน และคิดวาการฝกอบรม     
มีความสําคัญมากในการที่จะทําใหการปฏรูิปการศึกษาพัฒนาขึ้นได 

คาสเซิล ฟอกซ และซอนเดอร(Castle;  Fox; &  Sounder.  2006: 65–80) ศึกษาเปรียบเทียบ
การใหการฝกอบรมครูโรงเรียนพัฒนาอาชีพจากสถาบันใหการฝกอบรม(PDS)และไมไดฝกอบรม
จากสถาบันฝกอบรม(non–PDS)ของครูใหม โดยเก็บขอมูลจากผลการประเมินการสอนนักเรียนและ
แฟมสะสมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ครทูี่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรมมคีวามสามารถ  
ในการวางแผนการจัดการเรยีนรู การจัดการเรยีนรู การจัดการในชัน้เรียนและการวดัประเมินผลดกีวา
ครูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรมใหการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น
นักเรียนยังประทับใจในการเรียนกับครทูี่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบันการฝกอบรมมากกวา 

นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ซูนัล(1980) รอส ฮิวสและฮิลล(1981) เดนตัน(1982)     
เฮนรี(1983) และบอมการทเนอร โคเนอรและรัสท(2002) (Darling-Hammond.  2006 : 307 Citing 
Sunal.  1980;  Ross;  Hughes; &  Hill.  1981;  Denton.  1982;  Henry.  1983;   Bomgartner;  
Koerner; &  Rust.  2002) พบวา ครูที่ไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติจริงในหองอบรม มี
ความรูทางทฤษฎีการสอน สามารถประยกุตใชความรูทีไ่ดรับการฝกอบรมในการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนได  

จากผลงานการศึกษาวิจัยสรุปไดวา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจะแบงเปน 
4 ขั้นตอนคือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การสรางหลักสูตรฝกอบรม การนําหลักสูตรไปทดลองใชและ
การประเมินผลหลักสูตร และจากผลการฝกอบรมเพื่อการพัฒนาครูไมวา ผลจากการศึกษาวิจัยในประเทศ
หรือการศึกษาวิจัยในตางประเทศ พบวา การพัฒนาครูโดยการฝกอบรม สามารถทําใหครูเกิดการเรียนรู 
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ทั้งดานความรู ทักษะ และมีเจตคติที่ดีตอการฝกอบรม อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรูในหองเรียนได เปนสิ่งยืนยันที่แสดงถึงผลของการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมและการจัดการฝกอบรม สามารถนําไปพัฒนาครูไดดี ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
ออกแบบบทปฏิบัติการสาํหรับครูวิทยาศาสตรจึงควรใชรูปแบบที่เหมาะสมคือ มีรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร 4 ขั้นตอนและมีแนวโนมที่จะสามารถพัฒนาครูวิทยาศาสตรในการอกกแบบบทปฏิบตัิการ 
เพ่ือใชในการจดัการเรียนรูได 

 

ตอนที่ 2. บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
1.   ความหมายและความสําคัญของบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร 

1.1  ความหมายของบทปฏิบัติการทดลองวทิยาศาสตร 
คําวา “บทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร”  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช  2542 ยังไมไดบัญญัติเปนคําเต็มไว  แตไดใหความหมายของคําวา 
“ปฏิบัติการ ” ซ่ึงหมายถึง การทดลองเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝกงานเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญ(พจนานุกรม ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542.  2546: 647) และ ใหความหมาย
ของการทดลองไววา หมายถึง การลองทํา ลองใหทํา การทดสอบสมมติฐาน  

เวหไมเออร(Wehmeier.  2001: 406) กลาวถึงความหมายของการทดลอง
(Experiment) ไวในพจนานุกรมออกฟอรด(Oxford advance learner’s dictionary)ไววา หมายถึง
การทดสอบเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเกิดความรูใหมทางวิทยาศาสตร 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาหลายทานยังไดใหความหมายในลกัษณะที่เปนวธิีการสอน
(Experimental method) วธิีหน่ึงวา  การทดลองหรือการใหปฏิบตัิการทดลองจริง เปนสวนสําคญั  
ในการสอนวทิยาศาสตร ทีจ่ะมุงเนนใหเกิดการพัฒนาวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติการโดยมี
อุปกรณการทดลองประกอบ ซ่ึงอาจจะทดลองในหองเรียน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรหรือนอกหองเรียน
ก็ได มีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา คนควา หรือเสาะแสวงหาความรูตามกระบวนการวิทยาศาสตร 
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง กฎ หลักการหรือทฤษฎี ซ่ึงอาจจะเปนการยืนยันสิ่งที่ทราบคําตอบอยูแลว หรือเปน
การเสาะแสวงหาความรูใหมๆในการแกไขปญหาและประยุกตใชในชีวติประจําวัน(สมจิต สวธนไพบลูย.  
2537: 145; ชตุิมา วัฒนคีรี. 2540: 171; เปรมจิต บญุสาย.  2541: 65; ภพ เลาหไพบูลย.  2542: 167; 
อัญชลี สิรินทรวราวงศ.  2543: 89;  ชาญวิทย จรัสสุทธอิิศร. 2544: 6; ฉัตรชัย วายุวรรธนะ.  2546: 27;  
อาภรณ ใจเที่ยง.  2546: 156; ชาญชัย ยมดิษฐ.  2548: 222; Hazel; & Baillie.1998: 1) 

 สําหรับความหมายของคําวา บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร อรอุมา ละมุล(2541: 14) 
ฐาปนีย  เมธพีลกุล(2542: 47)ประเทืองทิพย สุกุมลจันทร(2545: 28) พรยมล บวัคีรี(2546: 44) ได
ใหความหมาย ในมุมมองที่เปนกิจกรรมไววา หมายถึง กิจกรรมหรือชุดกิจกรรมการทดลองที่เกี่ยวของ
กับความรูทางวิทยาศาสตร ในการพิสูจน ทดสอบ ยนืยนัสิ่งทีท่ราบคาํตอบแลวและแสวงหาความรูใหม 
ที่จัดใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการ อันเปนหัวใจของวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนจะไดมีโอกาส
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ปฏิบตัิรวมกันขณะทําการทดลอง โดยมุงเนนการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสไดสัมผัสและ
รูจักใชอุปกรณวิทยาศาสตร โดยมีครูเปนผูแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด 

สวน สุนีย  เหมะประสิทธิ(์2543: 87) ไดใชคําที่มีความหมายในทํานองเดียวกับ          
บทปฏบิัติการในลักษณะเปนเอกสารวา ใบงานการทดลอง(Lab sheet) 

 สรุปไดวา ”บทปฏิบตัิการทดลองวิทยาศาสตร” หมายถึง ใบงานหรอืชุดกิจกรรมในการ
ทดสอบทางวทิยาศาสตร ทีมุ่งเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ในการศึกษา คนควา หรือเสาะแสวงหาความรู
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เกี่ยวกับการพิสูจนขอเท็จจริง หลักการ  ตามทฤษฎี การทดสอบ
สมมติฐาน และหลักการปฏบิัติ เพ่ือใหสามารถแกปญหา ประยุกตใชในชีวติประจําวัน เกิดทักษะและ
มีเจตคตทิี่ดีทางวิทยาศาสตร  

1.2 ความสําคัญของบทปฏิบตัิการทดลองวิทยาศาสตร 
ในการจัดการเรยีนรูทางวิทยาศาสตรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความจําเปน

อยางยิ่ง ที่จะตองใหนักเรียนไดปฏิบัติการทดลองทางวทิยาศาสตร(Trowbridge ; & Bybee.  1996: 189;  
Hofstein; & Lunetta.  2004: 28) โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดประโยชนแกนักเรียนดังนี้ (สมจิต สวธนไพบูลย.  
2537: 145–146;  ชุติมา วฒันคีรี.  2540: 172–181;  ภพ เลาหไพบลูย.  2542: 168; Hazel ; & Baillie. 
1998: 1;  Collete; & Chiappetta.  2001: 198) 

1.  นักเรียนไดประสบการณตรง ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
2.   สงเสรมิใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและพบหลักการ

ทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง 
3.   นักเรยีนมีโอกาสไดทักษะการใชอุปกรณปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร และมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  
4.   ฝกความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืน 
5.   นักเรียนไดเกิดจินตนาการและพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 
6.   เสริมสรางความสนใจและเจตคตทิางวทิยาศาสตรใหแกนักเรียน 
7.   นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม และไดเรียนโดยผานประสาทสมัผสัหลายดาน

โดยตรง กอใหเกิดความสนุกสนานและกระตือรือรนที่จะเสาะแสวงหาความรู 
8.   นักเรียนไดฝกการสื่อสารทั้งในลักษณะเปนเอกสารและการพูด 
9.   สามารถนําความรูและทกัษะที่ไดไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันได 

สรุปไดวาการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร มีประโยชนในการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรอยางยิ่งทั้ง ดานความรู ทักษะกระบวนการ เจตคติ และนอกจากนั้น ยังใหนักเรียนได
มีการพัฒนาทางดานสังคมดวย อยางไรก็ตาม การสอนการทดลองวิทยาศาสตรที่ดีจะตองมีการ
เตรียมการทั้งอุปกรณและกิจกรรมใบงานในการปฏิบัติการ ซ่ึงเรียกวา บทปฏิบัติการทดลอง
วิทยาศาสตรใหดี และมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหการจัดการเรียนรูบรรลุจุดมุงหมายของการสอนได 
(Hazel; & Baillie.  1998: 8)  
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2.  ประเภทของการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร 
 สุนีย เหมะประสิทธิ์(2543 :87) แบงชนิดของการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรไว 

3 ประเภท คอื 
1. การทดลองตามบทปฏิบตัิการ(Laboratory approach or cookbook experiment) 
2. การทดลองแบบมีการชี้แนะ(Guide experiment) 
3. การทดลองที่แทจริง(Pure experiment) 
สเพียรและโซลแมน  Spear; & Zollman. 1977: 34-35 ) วิมล  สําราญวานิช (2532: 81)

และสุวิมล เขี้ยวแกว(2527: 85-86) แบงกิจกรรมการปฏิบตัิการทดลองไวทํานองเดียวกันเปน 2 แบบ คือ  
1. การทดลองแบบกําหนดแนวทาง(Structured laboratory) ซ่ึงเปนการพิสจูนหลักการ

ที่ไดเรียนไปแลว โดยมีทุกสวนกําหนดให นักเรียนเพียงแตทดลองตามบทปฏิบัติการที่กําหนดไว 
แลวศึกษาผลที่ได 

2. การทดลองแบบไมกําหนดแนวทาง(Unstructured laboratory )เปนการปฏิบัติการ
ที่ใหผูเรียนปฏิบัติการทดลองในทิศทางที่กําหนดไดอยางอิสระ โดยไมไดกําหนดวิธีการไว ผูเรียน
ตองออกแบบการทดลองเอง 
  คอลลตีและชแีอพเพตตา และโทรบริดจและไบบี  ไดใหแนวคิดวา การใหนักเรียน
ปฏิบัติการทดลองปฏิบัติการทดลองขึ้นอยูกับครวูาจะเลือกแบบใด แลวแตจุดประสงคของการจัด 
การเรียนรูของครู 

 3. การออกแบบบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร 
 ในการศึกษาเรื่องตางๆในวชิาวิทยาศาสตร จําเปนตองมีการปฏิบัตกิาร ซ่ึงทําใหเรา

ทราบหลักการและความรูเกีย่วกับการบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล และอ่ืนๆ ตามหลักการทาํงาน
ของนักวิทยาศาสตร  ในทาํนองเดียวกันการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรจําเปนตองมี  
บทปฏบิัติการเพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน ซ่ึงปฏิบตัิการที่มีอยูแลวอาจไมเหมาะสม
กับสภาพการจัดการเรียนการสอนในแตละแหงและไมตรงตามความตองการ ของครูผูสอน  ดังน้ัน 
จึงจําเปนทีค่รผููสอนตองออกแบบบทปฏบิัติการเอง  เพ่ือใหไดบทปฏิบัตกิารที่ดีตรงตามความตองการ
ของครู(Harcombe.  2001: 123) ในการออกแบบบทปฏบิัติการ ทางวทิยาศาสตรดังกลาว มีกระบวนการ
ตอไปน้ี (Garcia. 1999: online) 

1. การเลือกหวัขอไดจากการศกึษาพื้นฐานของทฤษฎีและความรูพ้ืนฐาน หัวขอทีเ่ลือก
และชื่อทีต่ั้งขึน้ตองครอบคลุมสาระสําคัญในบทปฏบิัตกิารที่ตองการออกแบบ หลังจากตั้งหัวขอ ชือ่เรื่อง
ของบทปฏิบตักิารแลว ถาคดิวาหัวขอหรอืชื่ออ่ืนดีกวาก็สามารถเปลีย่นได 

2. การเขียนปญหา ปญหาที่ตั้งขึ้นเปนปญหาที่ใช เพ่ือหาคําตอบในการทดลองนํา 
บทปฏบิัตกิารทางวิทยาศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะตองเปนปญหาที่สามารถหาคําตอบได 
ไมกวางเกินไปและควรเปนคําถามที่บทปฏิบัติการนั้นสามารถตอบคาํถามได บางครั้งเรียก คําถาม
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กอนการทดลอง ซ่ึงครูจะตองพยายามใชคําถามใหนักเรียน อยากทําและอยากศึกษาคนควา และ
สนใจที่จะปฏบิัติการทดลอง 

3. การเขียนสมมติฐานการทดลองสมมติฐานของการออกแบบบทปฏบิัติการคือ
สาระสําคญัหรือคําตอบที่คาดเดาไว จากคาํถามที่ตั้งขึ้น  สมมตฐิานเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นและตรวจสอบ
บทปฏบิัติการที่ออกแบบเรยีบรอยแลววาเปนไปตามทีเ่ราตองการหรือไม สมมติฐานที่ดีสําหรับการ
ออกแบบบทปฏิบัติการจะตองกําหนดคําตอบไดหลากหลาย อาจเขียนเปนแบบสมมติฐานเดยีว หรือ
หลายสมมติฐานก็ได โดยใชวิธเีขียนเปนประโยคบอกเลาที่ไดความชัดเจน มีใจความเดียว  

4. การออกแบบวิธีการทดลองบทปฏบิัติการที่ดีจะตองออกแบบโดยพยายามใหมี
การรวบรวมขอมูลอยางละเอียด ไดขอมูลที่เปนตวัเลขและสามารถแปลความหมายเปนอยางอ่ืน  
เชน นําไปเขยีน  หรือนําไปวิเคราะหหรือทํานายได  จะเปนขอมูลที่ดี แตอยางไรก็ตามการออกแบบ
บทปฏิบัติการจําเปนตองควบคุมตัวแปรและสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรดักุม(สุวัฒก นิยมคา. 2531: 250; 
อางอิงจาก Joseph et al. 1976: 56; Piltz; & Sund.  1974: 271-272)  

5. การเขียนวธิีการทดลองและวัสดุอุปกรณ เม่ือออกแบบบทปฏิบตัิการแลว ซ่ึงสามารถ
ทราบกระบวนการและเครือ่งมือตางๆ ที่ตองใชในการเตรียมปฏิบตัิการตองสามารถหาวัสดุตางๆได   
กระบวนการในขั้นตอนนี้มีดังน้ี 

5.1  เขียนลําดับขัน้ตอนของการทดลองใหชดัเจน เพ่ือผูทดลองจะไดจัดเครื่องมือ
และปฏบิัติการทดลองไดถูกตอง 

5.2  อาจใชรูปภาพ  แผนภูมิ และวีดิทศันชวยประกอบแสดงกระบวนการหรือ   
วิธีปฏบิตัิการได 

5.3 ทบทวนวธิีทดลองและวัสดุอุปกรณที่ใชหลงัจากกําหนดการทดลองขั้นนี้ ไปแลว 
เพ่ือจะไดตรวจสอบผลที่ไดจากการปฏิบตัิกับผลที่เราตองการอีกครั้ง 

6. การทดลองบทปฏิบตัิการดวยตนเอง  เน่ืองจากสิ่งที่ไดออกแบบการทดลองแลว
อาจจะไดผลไมตรงตามที่คาดหวังไว จึงจําเปนที่จะตองทดสอบวิธีการและเครื่องมือใหดีและถูกตองที่สุด
เทาที่จะเปนไดกอนนําไปใช เชน อาจมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยูในสารละลาย สารละลายไมบริสุทธิ์พอ มีปจจัยอ่ืน 
ที่เกี่ยวของระหวางการทดลอง และพยายามคิดอยูเสมอวามีสิ่งใดบางที่อาจจะทําใหการทดลองผิดพลาด  
และตองตระหนักอยูเสมอวา การเตรียมการอยางรอบคอบจะชวยใหบทปฏิบัติการที่ไดเปนบท
ปฏิบัติการที่ดี การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการทดสอบเพื่อใหทกุสิ่งทุกอยางในบทปฏบิัตกิาร มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมที่สดุเทาที่จะเปนได 

7. การกําหนดการรายงานผลการทดลอง ซ่ึงครูสามารถกําหนดใหนักเรียนรายงาน
ผลไดหลายรปูแบบ สวุัฒก นิยมคา(2531) กลาวถึงการรายงานผลการทดลองไดดังน้ีคือ 

7.1  รายงานดวยการพูดปากเปลา 
7.2  การเขียนพรรณนา 
7.3  การรายงานเปนแผนภาพ รูปภาพ หรือกราฟ 
7.4  การเขียนสมการ 
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7.5  การใชวธิีผสมผสาน 
การกําหนดการรายงานผลการทดลองสวนใหญจะใชวธิีผสมผสาน เชน การกําหนดการ

ใชขอมูลตัวเลขที่ได หลังจากกําหนดบทปฏิบัติการแลว ตองกําหนดในขอคําถามเพื่อนําตัวเลขที่ได 
มาจัดกระทําอยางสมบูรณ ซ่ึงอาจทําไดโดยการ 

- กําหนดการรายงานผลเปนตาราง 
- หาคาเฉลี่ยของผลการทดลองที่ได 
- เขียนกราฟจากขอมูลตวัเลขที่ได 
- เปรยีบเทยีบกราฟทีไ่ดกับกราฟมาตรฐานตามผลที่ไดทดสอบไวหรือตามทฤษฎ ี
- ถาเปนไปไดใหกําหนดผลที่ไดจากขอมูลตาง ๆ มาสรางเปนสมการ  

8. การวิเคราะหขอบกพรองทุกบทปฏบิัติการยอมมีขอผิดพลาดในการออกแบบและ
การตรวจวัดหาขอมูล  ซ่ึงตองนําผลที่ไดมารายงานตามความเปนจรงิ ในการวิเคราะหขอบกพรอง
กระทําเพื่อตอบปญหา 2 ประการ คือ  

1. หาสาเหตุของขอผิดพลาดในบทปฏบิัติการที่ออกแบบ 
2. ขอบกพรองที่ไดมีผลตอผลการทดลองที่ไดและการลงขอสรุปของบทปฏบิัติการ

ที่ออกแบบอยางไรและมากนอยเพียงใด  ขอบกพรองของบทปฏิบตัิการควรสรุปไวในทายบทปฏิบตัิการ 
9. การเขียนบทสรุปและกาํหนดหัวขอใหสอดคลองอีกครั้ง การเขียนหัวขอใหสอดคลอง

กับบทปฏิบตักิารจะเปนวธิทีี่งายกวาการเขียนหัวขอไวกอน  นอกจากนั้นยังงายตอการเขียนหลกัการ
ของบทปฏิบตักิารใหสมบูรณ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การกําหนดการลงขอสรุป  จะตองสอดคลองกับปญหา
ที่กําหนดไวตามขอมูลที่ไดจากการทดลอง 

10.  การเขียนบทวิเคราะหการเขียนอธิบายบทวิเคราะหของการรายงานผลเปนสิ่งที่สําคัญ
เพราะเปนสิ่งที่อธบิายปรากฏการณทีเ่กดิขึ้นในการทดลอง ซ่ึงจะตองครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว 

สําหรับบทปฏิบัติการที่ใชจัดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน 
ผูออกแบบบทปฏิบตัิการ ตองเขียนคําถามนําการทดลองและคําถามทายการทดลองไวดวย(Hazel; 
& Baillie. 1998: 17) 

วิลเลียม เลียวนารด(William Leonard) ไดเสนอแนวทางการจัดทําบทปฏบิัติการทดลอง
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไวดังตอไปน้ี(Throwbridge; &  Bybee.  1996: 190–
191; citing Leonard.  1991: 84–87)  

1. ใหทํากิจกรรมที่งาย สามารถปฏิบตัิแลวเกิดผลสําเร็จไดงาย ซ่ึงครูสามารถ
อธิบาย   ใหเขาใจหรือเขียนใหเขาใจงาย โดยมุงเนนใหนักเรียนมีความสนใจและความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการแกปญหา 

2. ใหวิธีการเฉพาะที่สําคัญหรือจําเปน และอาจใหขอคิดนําเพื่อใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

3. ใหทดลองในกลุมยอย และมีการทํางานอยางรวมมือรวมใจในการทดลองหรือแกปญหา 
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4. ตองมีการเตรยีมนักเรียนในบางเรื่องกอนเกี่ยวกบัเทคนคิวธิีการที่จะใชในการ
ทดลอง หรือครูชวยเหลือไดในกรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือจากครู 

5. หลีกเลี่ยงการบอกวิธีการโดยตรงแกนักเรยีน เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาทักษะตางๆ   
ที่จําเปน 

6. เพ่ิมคําถามที่มีความหมายในชีวิตประจําวันทายการทดลอง ซึ่งเปนคําถามที่ให
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห การตัดสินใจในการแกปญหาในงานตางๆและหาขอบกพรองของการทดลอง 
ซ่ึงเปนกระบวนการขยายความรูที่มีอยูใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น (สุวัฒก  นิยมคา.  2531: 519; 
Piltz; & Sund.  1974: 272; Ross; Lakin; & Collaghan.  2000: 120) 

นอกจากการออกแบบบทปฏิบัติการที่ดีแลว ในการออกแบบบทปฏิบัติการยังตองคํานึงถึง 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการของนักเรียนดวย สําหรับในกรณีที่อาจเกิดอันตรายในขณะทาํการ
ปฏิบัติการทดลองกับนักเรียนจากเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ เน่ืองจากนักเรียนขาดความรูในดานเทคนิค
และกระบวนการ ซ่ึงครจูะตองคํานึงถึง โดยอาจตองมีการสอนและกําหนดวธิีการกอนทําการปฏิบตัิการ  
และตองเตือนนักเรียนเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมที่จะกอใหเกิดอุบัตเิหต(ุRoss; & Scanlon.  1995: 142; 
Trowbridge ; & Bybee.1996: 192-193) ผูออกแบบบทปฏิบัติการตองเขียนเตือนไวในบทปฏิบัติการดวย 
นอกจากนั้นยังตองเขียนขอปฏิบัตใินกิจกรรมการทดลองใหละเอียด  

ในการศึกษาบทปฏบิัติการทดลองที่ไดออกแบบไววามีคุณภาพ เหมาะสมที่จะนําไปใช
จัดการเรียนรูหรือไม ผูออกแบบควรนําบทปฏิบตัิการทีไ่ดไปทดลองใช จริงในการจัดการเรียนรูดวย 

สรุปไดวา การออกแบบบทปฏิบัติการที่ดีตองมีกระบวนการออกแบบอยางเปนลําดับขั้น
และมีการควบคุมตัวแปรที่ไมตองการ ซ่ึงมีสวนประกอบของบทปฏิบัติการดังที่กลาวมาแลวอยาง
ครบถวน  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความเหมาะสมกบันักเรียนที่จะทําการสอน ตองเปนบทปฏิบตักิาร
ที่นักเรยีนสามารถทําไดไมยากเกินไป และนาสนใจ ชวนใหนักเรียนอยากทําการทดลอง 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับบทปฏิบัติการทางวทิยาศาสตรในการเรียน 
สุรพล วิหคไพบูลย(2543) ไดพัฒนาบทปฏิบัติการ เรือ่งการบําบัดน้ําเสีย สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่ แลวหาประสิทธิภาพของบทปฏบิัติการ พบวา ไดบทปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนดคือ 80.57/80.06 และบทปฏิบตัิการดังกลาวทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรยีนภายหลังสอนสูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.01 

พันศักดิ์ สายแสงจันทร(2544:  บทคัดยอ).  ไดพัฒนาบทปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แลวนํามาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 จํานวน 
40 คน พบวา ไดบทปฏบิัตกิารที่ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ 81.19/80.33 และบทปฏิบตักิาร
ดังกลาว ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนภายหลังสอนสูงกวากอนสอนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ.01 นอกจากนั้น นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและมีเจตคตติอการ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรในระดับมาก 
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พรยมล บัวครีี(2546)  ไดพัฒนาบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตร เรื่อง สารและสมบตัิของสาร 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 พบวา บทปฏบิัติการที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  
และเม่ือนําไปทดลองสอนจริงกับนักเรียนพบวาผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและมีเจตคติตอการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ที่พัฒนาขึ้นสงูกวาระดับดี 

ฉัตรชัย วายุวรรธนะ(2546) ไดพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรเรื่องการใชประโยชนจาก
ฟางขาวที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สําหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา สามารถ
สรางบทปฏิบตัิการได 4 บทปฏิบตัิการ และผลของการทดลองและตรวจสอบ ในหองปฏิบัติการ
เปนไปตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร นอกจากนั้นพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบัติการดังกลาว 
มีเจตคตทิี่ดีตอบทปฏิบตัิการที่สรางขึ้นในระดับดีมาก  

สยาม เจริญศรี(2549) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรและความมุงม่ัน 
สูความสําเร็จของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมปฏิบัติการทดลองของโรงเรียน
สารสาสนพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 30 คน โดยใชรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบ One-group pretest – posttest design ผลการศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใช   
ชุดกิจกรรมปฏิบัตกิารทดลองหลังเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ.01 และมีผล
ความมุงม่ันสูความสําเร็จของนักเรียนสูงขึ้นดวย 

 คีสทเนอร(Keastner. 1998: Abstract) ไดศึกษาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิข์องการเรียนรู
และเจตคติตอการปฏิบตัิการทดลองวิทยาศาสตรเปนกลุมกับทาํงานทดลองเดี่ยวของนักเรยีนเกรด 9 
จํานวน 174 คนซึ่งอยูในทางตอนใตของรฐัแคลฟิอรเนีย โดยแบงนักเรยีนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมแรก
ใหทําการปฏบิัติการ 6 ปฏิบัติการ โดยแบงเปนกลุมเลก็ๆ 6 กลุมเริม่จากกลุมใหญแลวใหปฏิบตัิการ
เปนรายบุคคล สวนกลุมที่ 2 ทําการทดลองเชนเดียวกนัโดยสลับการทําการทดลองสวนทางกันกับ
กลุมแรกโดยเริ่มจากใหปฏิบัติการเปนรายบุคคล แลวปฏิบัติการเปนกลุมใหญ  ทุกหลังการทดลอง 
จะมีการทดสอบยอยทุกการทดลองและทดสอบเจตคติทกุ 3 การทดลอง และใหทําแบบสํารวจความชอบ
กอนและหลังการทดลอง หลังจากทดสอบแลว พบวา นักเรียนชอบทํางานเปนกลุมในบางครั้งและ
ชอบทํางานเดี่ยวเปนบางครัง้ แตนักเรียนที่ปฏิบตัิการเปนกลุมใหญ  แลวปฏบิัติการเปนรายบุคคล
จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีกวานักเรียนที่ปฏิบตัิการเปนรายบุคคลแลวปฏบิัตกิารเปนกลุมใหญ    
ในขณะเดียวกนันักเรยีนทัง้หมดมีเจตคตทิี่ดี ในเรื่องของความพึงพอใจและความสนใจในงานตอการ
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร  นอกจากนั้นยังพบวานกัเรียนที่ปฏบิตัิการเปนกลุมใหญแลวจะมีงาน
ที่เสร็จสมบูรณดีกวานักเรียนที่ปฏิบตัิการเปนรายบุคคลแลวที่ปฏิบตัิการเปนกลุมใหญ 

ชวาทซ(Schwartz.  2001: Abstract)ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น    
3 หลักสูตร คอื หลักสูตรการสอนแบบปกติที่ใชกันทัว่ไป(Traditional approach) หลักสูตรการสอน  
ที่เนนใหนักเรียนไดมีการคนพบทางวิทยาศาสตร(Discovery approach) และ หลักสูตรการสอน     
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยฮาวารดสําหรับนักเรียนที่ไมเนนวิทยาศาสตร ที่เรียกวา DESIGNS(Double 
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Engineering Science Investigations Geared for Non-science Students)เพ่ือศึกษาผลตอการพฒันา
ความเขาใจและทักษะปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร เรื่องแมเหล็กไฟฟา ของนักเรียนระดับเกรด7และ
เกรด 8 ของรัฐนิวอิงแลนด จํานวน 125 คน โดยหลังจากเรียนบทเรยีนจบแลวใชแบบวัดความเขาใจ
เน้ือหา  แบบวัดทักษะการปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตรและแบบสํารวจปฏิกิริยาของนักเรียนตอ
หลักสตูรที่ใชสอนในการประเมินผล  ผลการศึกษาพบวา ไมวาจะใชหลักสูตรใดนกัเรียนมีความชอบ
กิจกรรมที่มีการทดลอง  

ชาวังกาและเอ็มวังกี(Chawanga; &  Mwangi.  2004 : 26–36) ไดศกึษาเปรียบเทยีบ   
ผลของการใชวิธีสอนโดยวิธีสอนการทดลองแบบรวมมือรวมใจกับวิธีสอนปกติ ในวิชาเคมีกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จํานวน 512 คน ในเขตคูรู ประเทศเคนยา พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการใช
หองเรียนทดลองแบบรวมมือรวมใจ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเคมีสูงกวานักเรียนที่สอนโดยวิธีปกต ิ

ชาน(Chan.  2004: Abstract)ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหนักเรียนปฏิบตัิการทดลอง
วิทยาศาสตรของโลก เรื่อง สารเคมีจากลมและฝน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู กับนักเรียน
เกรด 9 จํานวน 466 คนจากโรงเรยีน 5 แหงทางตะวนัตกของนวิยอรค โดยใหนักเรยีนแบงเปน 2 กลุม 
กลุมแรกใหปฏิบัตกิารเดี่ยว 150 คน สวนอีกกลุมหน่ึงใหปฏิบตัิการเปนคู 296 คน จากนั้นประเมินผล
ในเรื่องของทกัษะการปฏิบตัิการ  การวางแผนการทํางาน การเกบ็รวบรวมขอมูล ความสามารถในการ
นําเสนอผลการทดลองในรูปของกราฟ และความมีเหตผุล จากเครื่องมือวัดแบบเกณฑการประเมิน 
แลวนําผลที่ไดทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกัน พบวา ทักษะการนําเสนอผลการทดลองในรูปของกราฟ 
ของนักเรียนทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษายงัพบวา
ทักษะการปฏบิัติการของนกัเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้นดวย 

ผลการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาว แสดงใหเห็นถึง ผลของการนํา 
บทปฏบิตักิารทดลองทางวทิยาศาสตรใชกบันักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในกระบวนการจัดการเรยีนรู
วิชาวทิยาศาสตร ในการสงผลตอการพัฒนาดานความรูในการเรียนรู การเพิ่มทักษะการปฏบิัตกิาร 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร  

 

ตอนที่ 3 ภูมิปญญาทองถิ่น 
1.  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่นมีคําเรียกอีกหลายชื่อ เชน ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาพื้นบาน  

(วีระพงษ แสง-ชูโต.  2544: 27) ภูมิปญญาไทย ซ่ึง วาศนีิ ศิวตระกูล(2533: 211 )ชลฑิตย เอ่ียมสําอาง 
และวศินี  ศีลตระกูล(2533:  22) สุวิชัย โกสัยวัฒน( 2541: 30-31) เอกวิทย ณ.ถลาง (2542: 1) และ
อินทิรา  หิรัญสาย(2545: 19)   ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา หมายถึง ความรู ความสามารถ 
รวมถึงความคิด ความเชื่อและวธิีการในการดํารงชีวิต ในการแกปญหา การแสวงหา การตอสู เพ่ือ
ความอยูรอดของชีวิต 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต(ิสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 
2542: 8) ไดใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรู 
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู 
เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและการถายทอดกันมาเพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย     
ใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะกับยุคสมัย 

สําเนียง สรอยนาคพงษ(2538: 7) ณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห(2546: 6) และ แคปปและจอรเกนเซน 
(Simon. 2000: 3  Citing Capp, JC & Jorgensen. 1997) ใหความหมายของภูมิปญญาทองถิน่ 
(Local Wisdom)หรือปญญาชนทองถิ่น(Intellectual Organic) ในทํานองเดียวกันวา ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนพ้ืนเพรากฐานของความรูของชาวบาน ประสบการณที่เกิดในวิถีชวีติและสังคมสบืตอกนัของมนุษย
จากปากตอปากและสะสมกันมา เปนความรูที่เปนองครวม ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมและ
ถูกปรับปรุงมาหลายชั่วอายคุน เปนการพัฒนาไปสูความรู  ความเขาใจในชีวติของตนเอง 

สวน โอกาวา(Ogawa. 1995: 585-586 ) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่น
กลาวถึง ภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดโดยการปลูกฝงในแตละทองถิ่น 
ซ่ึงจะเปนวิถใีนการดําเนินชีวิต ความรูดังกลาวเปนสิ่งทีถ่ายทอดกันตอมา ซ่ึงเกิดจากความเลื่อมใส  
ความกลวั การนับถือและอ่ืนๆ  

ภาวดี เกตุกุ(2541: 49) ไดสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นไววา ลักษณะ
ของสิ่งที่ถือวาเปนภูมิปญญาไทยหรือภูมิปญญาทองถิน่จะตองมีลักษณะดังน้ี   

1.  สรางขึ้นจากการทํางานและการประกอบกิจกรรมตางๆ ในการดําเนนิวิถชีีวติขั้นพ้ืนฐาน
ดานปจจัยสี่  และเปนไปเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 

2.  เกิดจากการคิดเอง  ทําเองของคนไทย 
3.  เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  ศาสนา  และความเชื่อ 
4.  มีความสัมพันธระหวางคนกับสัตว  พืช  และธรรมชาต ิ
5.  ผานกระบวนการสืบทอด  ปรับปรุง  พัฒนา  และเลือกสรรมาเปนอยางดี 
6.  กอใหเกิดความรู  ทักษะ  เทคนิค  วธิีการ  และเครื่องมือตางๆ ที่ชวยแกไขปญหาและ

พัฒนาวิถีชวีิตของคนไทย 
7.  มีการประสานความรูและวทิยาการใหมๆ  แลวเอ้ือใหเกิดทางเลือกใหมที่มีลักษณะสากล

และลักษณะเฉพาะของเราเอง 
8.  สามารถประยุกตและปรบัใชใหเหมาะสมกับยุคสมัยได 
ภูมิปญญาทองถิ่นมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมใน

ชุมชนทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญที่
สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดองคความรูใหม ที่
เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด  ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ 10 
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สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิน่ หมายถึง ความรู ประสบการณ วิธีการหรือแนวความคิด    

ที่เกี่ยวกับการแกปญหา ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข และพัฒนา ใหสามารถปรับเขากับวิถีการดําเนินชีวิต 
และวัฒนธรรมความเปนอยูในชุมชนทองถิ่น ที่มีอยูเดิมที่ไดรับการสั่งสมและถายทอดสืบตอกันมา  

2.  ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยทั่วไปนกัวิชาการ ไดมีการกําหนดประเภทของภูมิปญญาไวตางกันออกไป ขึ้นอยูกับ

เกณฑในการจําแนกและวตัถปุระสงคในการนํามาใชใหเกดิประโยชนและตรงกับสาขาซึ่งจําแนกประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่นไวดังน้ี 

รัตนะ บวัสนธิ(์2534: 5)ไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นไว 3 ลักษณะ  คือ 

เกิดภูมิปญญา 
(องคความรูใหม) 

การตัดสินใจ 
นําไปใช 

การแกปญหา 

เทคนิคทักษะ 

เลือกสรร 

พัฒนาวิถีชีวิต 

ปญหา 

ภูมิปญญาสากล 

สืบทอด/ถายทอด

ภูมิปญญาไทย 

สภาพแวดลอม 

สถานการณ

องคความรู องคความรู 

ปรับปรุง 

องคความรู

พ้ืนที่ 

องคความรู 

พัฒนา

1 
2 3 

4 
องคความรู 

ภาพประกอบ 10 การเกิดและการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
 
ที่มา : กฤษรา วงษาสันต. (2543). วิถีไทย. หนา 266 
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1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการ คือการจัดความสัมพันธระหวางมนษุยกับธรรมชาติ
แวดลอม 

2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสงัคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนษุยกับมนษุย 
3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนนระบบ  

การผลิตเพ่ือพ่ึงตนเอง       
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ(2542: 16) และสํานียง สรอยนาคพงษ(2535: 27) แบงภูมิปญญาทองถิ่น

ไวในแบบเดยีวกันเปน 2 ลักษณะคือ  
 1.  ภูมิปญญาที่เปนนามธรรม  คือภูมิปญญาที่มีลักษณะที่พอจะมองเห็นเปนโลกทัศน 

ชีวทศัน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต คุณคาและความหมายในทุกสิ่งทุกอยางในชีวติประจําวนั 
 2.  ภูมิปญญาที่เปนรูปธรรม  คือภูมิปญญาที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะดาน

ในเรื่องของการทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศลิปะ ดนตรี และอ่ืนๆ 
สวน อบเชย แกวสุข(2543: ออนไลน) จําแนกประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไวเปน

สาขาตางๆดังน้ี 
1. สาขาเกษตรกรรม คือภูมิปญญาที่เกี่ยวกบัดานการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว ประมง   

ทําไรนาสวนผสม ฯลฯ ที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดอยางพอเพียง มีรายไดจากผลผลิตดานนี้ 
มีแนวคิดที่ดี แปลกใหม เปนประโยชนและชวยพัฒนาอาชีพดานนี้ไดอยางนาสนใจ เชน เปนผูคิดริเร่ิม
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอ้ือประโยชนตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

2. สาขาคหกรรม คือ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกบัเรื่องตอไปน้ี 
2.1 ดานอาหาร เปนตนตํารับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอรอย ใหคุณคาดาน

โภชนาการ ใชวัสดุที่มีราคาไมแพง วสัดุทีห่างายในทองถิ่น รูจักคิด ดัดแปลงสตูรอาหารไดแปลกใหม 
หรือเปนการสืบสานตํารับตําราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผลิตเปนสินคาจําหนายได เชน  การทําปลา
รา การทําสมหรือแหนม ขนมตางๆ ฯลฯ 

2.2 ดานงานประดิษฐเครื่องนุงหม เปนกระบวนการผลิตสิ่งตางๆ ที่สามารถ  
ทําเปนอาชพีจําหนายได  ทําเลี้ยงตวัเองและครอบครวัได เชน การทาํผานวม การตัดเยบ็เสื้อผา ฯลฯ 

2.3 ดานที่อยูอาศัย เปนภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดบานเรือน การกอสรางที่อยู
อาศัย  

3. สาขาศิลปกรรม คือ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกบัเรื่องตอไปน้ี 
3.1  ดานจิตรกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพ

ลงบนผา หนาผา การสักลาย ฯล 
3.2 ดานประติมากรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการปน แกะสลัก การหลอ เชน    

หลอพระพุทธรูป ปนโอง สลักลวดลาย ประดับตนเทียน สิ่งกอสราง ตางๆ เปนตน 
3.3 ดานสถาปตยกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการกอสรางอาคารบานเรือน 

โบสถ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ 
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3.4 ดานหัตถกรรม(งานชางฝมือ) คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัผลงานในสิ่งทีท่ํามือ 
เชน เครื่องจักสานตางๆ 

3.5 ดานงานประดิษฐ คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการจัดทําผลงานเลียนแบบธรรมชาติ 
เชน การประดิษฐดอกไม บายศร ีการแตงลวดลายบนแผนผา ฯลฯ 

3.6 ดานดนตรี นาฏศิลปและการเลนพ้ืนบาน คือภูมิปญญาเกี่ยวกับดาน 
การเลนดนตร ีการขับลํา การฟอนรํา การคิดวิธีการเลนพ้ืนบาน หมอลํา การเลนหนังตะลุง ลิเก 
เพลง กันตรึม เจรียง ฯลฯ 

4. สาขาสาธารณสุข คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัดานการใชยาสมุนไพร การรักษาโรค     
แผนโบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยรางกาย การสืบสานตําราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ        
หมอตําแย ฯลฯ 

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกับการแตงวรรณกรรมพื้นบาน     
การคิดประดิษฐอักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมทองถิ่น ฯลฯ 

6. สาขาอื่นๆ เปนภูมิปญญานอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกบั 
ความสามารถ ประสบการณในดานตอไปน้ี 

6.1 ดานพิธีกรรมตางๆ ไดแกภูมิปญญาเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตางๆ 
เชน หมอสูขวญั 

6.2 ดานโหราศาสตร ไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกบังานดานการคาดการณ 
โหราศาสตรหรือหมอดู ฯลฯ 

6.3 ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขนบประเพณีของทองถิ่นน้ันๆ 

สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิน่สามารถแบงไดหลายประเภท แตไมวาจะแบงแบบใด ภูมิปญญา
ทองถิ่น ก็มีความสัมพันธกบัชีวติความเปนอยูทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน และเกี่ยวของกับสาขาวชิาที่มี
ศึกษากันในหลักสตูรการศึกษาในสถานศกึษาทุกระดับของประเทศ จึงสามารถกลาวไดวา สามารถนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูระบบการศึกษา โดยเฉพาะวิชาวทิยาศาสตรได 

3.  องคประกอบของภูมิปญญาทองถิน่ทางวทิยาศาสตร 
 ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  มีความสัมพันธตอชวีติของ

คนในทองถิ่นในทุกดาน ทุกสาขาวิชา  ซ่ึงในแตละสาขาก็มีความสัมพันธตอความรูวิทยาศาสตร 
ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นจึงมีความสัมพันธกับวิชาวทิยาศาสตรดวย ภาวดี เกตุกุ(2541: 49–50) 
กลาวถึง ความรูของภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ดังนี้  

1.  ความรูภูมิปญญาไทยกอใหเกิดความรูทางวิทยาศาสตรดานตางๆ ดังน้ี 
1.1  การเกษตร  เชน  เกษตรผสมผสาน 
1.2  ยารักษาโรค  เชน  ใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค 
1.3  อาหาร เชน  การเก็บรกัษา  และการถนอมอาหาร 
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1.4  เครื่องมือเครื่องใช  เชน  ครกกระเดื่อง 
2.  การศกึษาภูมิปญญาทองถิ่นเปนการนาํวิธกีารหาความรูทางวทิยาศาสตรดังตอไปนี้ 

2.1  ระบุปญหา 
2.2  ตั้งสมมติฐาน 
2.3  การทดลอง 
2.4  สรุปผลการทดลอง 

3.  การสรางภูมิปญญาทองถิ่น เปนการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไดแก 
3.1  ทักษะการสังเกต 
3.2  ทักษะการวัด 
3.3  ทักษะการคํานวณ 
3.4  ทักษะการจําแนกประเภท 
3.5  ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกบัเวลา 
3.6  ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
3.7  ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
3.8  ทักษะการพยากรณ 
3.9  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
3.10 ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
3.11 ทักษะการทดลอง 
3.12 ทักษะการกําหนดและควบคุมตวัแปร 
3.13 ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 

4.  การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกอใหเกิดจิตวิทยาศาสตร กับบคุคลดังตอไปน้ี 
4.1  ชางสังเกต 
4.2  มีความอยากรูอยากเห็น 
4.3  มีความซื่อตรงและมีใจเปนกลาง 
4.4  มีความเพียรพยายาม 
4.5  มีการพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ 
4.6  มีเหตุผล 
4.7  มีใจกวาง 

จากการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวาการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น กอใหเกิดความรู 
ทักษะและทําใหผูศึกษาเกดิคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตรได จึงสามารถนําสาระของภูมิปญญา
ทองถิ่นมาสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนรูในวชิาวิทยาศาสตรได 
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4. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู 
 จากนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาแหงชาติไดจัดทําขึ้น ไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542ก: 48) มีดังน้ี 

4.1 เห็นชอบใหนโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาเปนนโยบายระดับชาต ิ
4.2 ใหกระทรวง ทบวง กรมและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานภูมิปญญาและการศึกษา

นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงงานสงเสริมภูมิปญญาฯ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย 

4.3 ใหสกศ. โดยสถาบนัแหงชาติวาดวยภูมิปญญาและการศึกษาไทย (สภก.) เปนศูนย
ประสานงานนโยบาย ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงาน 

4.4 ใหรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงานงบประมาณโดยพิจารณา
เสนอขอตั้งงบประมาณไดตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละป 

4.5 นโยบายสงเสริมภูมิปญญาไทย เปนการนําภูมิปญญาเขาสูการศึกษาของชาติโดย
เลือกสรรสาระและกระบวนการเรียนรูผานบุคคลผูที่ไดรับการยกยองเปนครูภูมิปญญาตลอดจน   
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและประมวลขอมูล  เกี่ยวกับสารัตถะ  องคกร  และเครือขายภูมิปญญา
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดบัชาติ  โดยคาํนึงถึงความหลากหลาย  และสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่นอยางตอเน่ือง 

4.6 ใหมีคณะกรรมการแหงชาติวาดวยภูมิปญญากับการศกึษา  ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานละ 4 คน และตัวแทนผูนําเครือขายภูมิปญญาไทย 
4 ภาค ภาคละ 1 คน รวมคณะกรรมการ 16 คน ทาํหนาที่สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและระดม
ทรัพยากรสื่อการดําเนินงานดานภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษาโดยมีสถาบันแหงชาติวาดวย  
ภูมิปญญาและการศึกษาไทย ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการและประสานงาน 

แสดงใหเห็นวารัฐใหความสาํคัญในการนาํภูมิปญญาไทยหรือภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสู
ระบบการศึกษาของชาติ ยิง่ไปกวานั้นพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนการ   
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน และประการสําคัญที่สุดชุมชน  สังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น มาสูการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา ใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  
จึงไดมีการระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2 มาตราตอไปน้ี(พระราชบัญญัตกิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542;  อินทิรา หิรัญสาย.  2546: 9)  

มาตรา  23 (3)  “การจัดการศกึษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรมกระบวนการเรยีนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสม ของแตละระดบัการศึกษาในเรือ่งความรูเกี่ยวกับ  ศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม  การกีฬา   
“ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใช  ภูมิปญญา” 
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มาตรา  27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานเพือ่ความเปนไทย  ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคใน
วรรคหนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค
เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม และประเทศชาต ิ

เพ่ือเปนการสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตดัิงไดกลาว การสงเสริมการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูระบบการศึกษา ชุมชนตองมีและบทบาทในการคัดเลือกเน้ือหาประสบการณ
ตางๆ ไปสูคณุภาพที่พึงประสงคได โดยสามารถปรับการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยมี
แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในกระบวนการเรียนการสอน ดังแสดงในภาพประกอบ11  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 11  แนวทางการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในกระบวนการเรียนการสอน 
 
ที่มา : สําเนียง  สรอยนาคพงษ. (2538) : ภูมิปญญาชาวบานสายใยแหงองคความรู. หนา 8 

สังคมไทย 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

หลักสูตร 

จุดประสงค 

เน้ือหา 

วิธีสอน 

ผูสอน 

ผูเรียน 

สถานที่เรียน 

สื่อการเรียน 

ระยะเวลาทีใ่ช 

การวัดและประเมินผล 

ความรูสมัยใหม ความรูทองถิน่ 

ครู 

นักเรียน 

โรงเรียน สภาตําบล 

ชาวบาน 

พระสงฆ ผูนํา
หมูบาน ปญญาชน

ผลยอนกลับ 
ผลยอนกลับ 

ระบบ 
โรงเรียน 

สังคมไทย 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ชอ  สันธนพิพัฒน(2546: 46) สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ(2542 ข: 181)    
ใหความเห็นวา การนําภูมิปญญาไทยหรือภูมิปญญาทองถิ่นกลับเขามาสูการศึกษาสามารถ ทําได
โดยการสงเสริมใหมีการถายทอดในสถานศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ(2542ก: 111)เสนอรูปแบบการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
มาใชในการพฒันาการเรียนรูมี  2  รูปแบบคือ  

1.  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาไทยบนฐานของชุมชน  เนนกิจกรรมชุมชน   
เปนสื่อเพ่ือพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียน  อาศัยทรัพยากรในชุมชน   จัดการศกึษาชุมชนจึงมีสวนรวม   
กับโรงเรียนตั้งแตการกําหนดนโยบาย หลักสูตร จัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

2.  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาไทยบนพืน้ฐานของโรงเรียนเปนการนําเนื้อหา
และวธิีสอนแบบภูมิปญญาไทยมาสอนในโรงเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกเขาสู
เน้ือหาวิชาที่กาํหนดไวในหลกัสูตรแตละระดับ  การเรยีนแบบน้ีตองสํารวจความตองการและศกัยภาพ
ในการเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา  ดานเนื้อหา  ผูสอนและผลกระทบตอชุมชนดวย 

สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรการนําความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นมา
สอดแทรกเขากับกระบวนการเรียนการสอนเปนการบูณาการศาสตรหลายสาขาทางวิทยาศาสตร 
เขาดวยกัน การประยุกตเอาภูมิปญญาทองถิ่น มาสูความรูวิทยาศาสตรที่เปนสากลและเปนการเพิ่ม
คุณคาศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับวิถีชวีิตสังคมสมัยใหม(ประสาท เนืองเฉลิม. 
2546: 66; ชอ สันธนพิพัฒน.  2546: 47) ซ่ึงองคประกอบที่มีบทบาทสาํคัญในการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
เขามาในระบบการเรยีนการสอนคือโรงเรยีน โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนตองเปนผูนําในการ
ดําเนินการ  โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี(บันเทิง ทานะขันธ. 2544: 48) 

1.  สํารวจครูภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ตลอดจนสถานที่ แหลงความรูแหลงวิทยาการในชุมชน 
ในทองถิ่นแลวจัดทําเปนทาํเนียบไว โดยจําแนกเปนสาขาขององคความรูดังที่ไดกลาวมาขางตน 

2.  นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนหลักสูตรทองถิ่นในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียนหรือระดับทองถิ่น  
โดยกําหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กาํหนดคาบเวลา(แบงเน้ือหาเปนสวนยอยๆ แนวการจัด
กิจกรรมการเรียน สื่อ วิธีการวัดผลประเมินผลและเครือ่งมือใหชัดเจน 

3.  นําหลักสูตรทองถิ่นที่ไดในขอ 2 นํามาจัดทําเปนแผนการสอนรายคาบโดยระบุจุดประสงค
การเรียนรูเชิงพฤติกรรม  เพ่ือใหการวัดผลมีความชัดเจนตามไปดวย 

4.  สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  อาจทําไดหลากหลายวธิี  เชน  
การเชิญครูภูมิปญญามาใหความรูในโรงเรียน  การนาํองคความรูทีมี่ในทองถิ่นเขามาสอดแทรก    
ในทุกเนื้อหาวชิา การนํานักเรียนไปศึกษาผูรู และรวมถงึการนํานักเรียนไปสํารวจขอมูลในทองถิ่น
แลวนํามาจัดการศึกษาของทองถิ่น จะสามารถผสมกลมกลืนภูมิปญญาทองถิ่นเขากับระบบโรงเรียน
ไดดี ทําใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น มีความภูมิใจในทองถิ่นตน รักและ
หวงแหนทองถิ่นกําเนิด(อินทิรา  หิรัญสาย. 2545: 22;  ชอ  สันธนพิพัฒน.  2546: 46) ใหผูเรียน
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สรางความตระหนัก เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย รูจักวเิคราะหตลอดจนการนํามาประยกุตใช
ในวิถีชวีติไดเปนอยางดี 

ในการศึกษาวจัิยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปนการสนองนโยบายการสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่น  ในการ
จัดการศกึษาของชาติ โดยนาํองคความรูทีไ่ดจากแหลงขอมูลในทองถิน่ในจังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดใกลเคยีง มาสอดแทรกเขาในสาระเนื้อหาและบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตรที่สอนในชวงชั้น 3ใน
หลักสตูร เปนแนวในการออกแบบบทปฏบิัติการเพื่อใหใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนได  
ซ่ึงเปนกระบวนการในการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นมาสูความรูทีเ่ปนสากล 

5. งานวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิปญญาทองถิ่นกับบทปฏบิัตกิารวิทยาศาสตรและการ
จัดการเรียนรู 

มณนิภา ชตุิบตุร (2539) ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาหลักสตูร
และการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความเห็นสอดคลอง
กันวา การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตรนั้นตองทําโรงเรียนเปนโรงเรียนของชุมชน คือดึง
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  สวนการดําเนนิงานของโรงเรียนในการนําภูมิ
ปญญาทองถิน่ มาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการดําเนนิงานคือ การรวบรวม
ความรูในทองถิ่น การเสาะหาผูรูในทองถิ่น และการตดิตอประสานงานโดยผูบริหาร และครูผูสอน
ติดตอกับผูรูโดยตรง สาํหรับผลจากการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนการสอน ปรากฏวา
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข สามารถนําความรูที่ไดรับไปชวยครอบครัวและชุมชนใหเห็นคุณคา
และมีเจตคตทิี่ดีในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น และใหความสนใจทองถิ่นมากยิ่งขึ้น โรงเรียน
สามารถจัดการเรียน การสอนใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น สวนชุมชนมีเจตคตทิี่ดีในเรื่องของ
ภูมิปญญาทองถิ่น และใหความสนใจทองถิ่นมากขึ้น ตลอดทั้งชุมชนไดรับวิทยาการสมัยใหม
เพ่ิมเติมโดยคาํแนะนําของครูและมีความภาคภูมิใจเม่ือโรงเรียนใหความสําคัญ 

สมชัย อุนอนันต(2539) ไดศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีในทองถิ่นที่มีตอ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรและความสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบกับการสอนโดยครูเปนผูสอนตามคูมือครู พบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยการใชชุดกิจกรรมเทคโนโลยีทองถิ่น มีความสามารถในการคิดแกปญหา      
ทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยครูเปนผูสอนโดยคูมือครู 

ภาวดี เกตุกุ(2541) ไดศึกษาผลการสอนโดยใชชุดการเรยีนภูมิปญญาไทยทางวทิยาศาสตร
ที่มีตอความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรและคานิยมตอภูมิปญญาไทยทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน โคกยางวิทยา อําเภอประสาท จังหวัดสุรินทร 
จํานวน 60 คน พบวา ความสามารถในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรและคานิยมตอภูมิ
ปญญาไทยทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนภูมิปญญาไทยทาง
วิทยาศาสตรกอนการทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 



 
 

73 

ไชยรัตน ปราณี(2545) ไดพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน ในวชิาเกี่ยวกบัการเกษตรในโรงเรียนแหงหน่ึง ของอําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ 1) วิเคราะหความจําเปนทางดาน
การศึกษาของทองถิ่น 2) ศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 3) พัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 4) 
นําหลักสูตรไปทดลองใช และ5) ประเมินหลกัสูตร โดยการวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความรูสึกรัก
ทองถิ่นและทกัษะการจัดการของนักเรียน  ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรูสึกรัก
ทองถิ่นของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.01 สวนทักษะการ
จัดการของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ.05  

กาญจนา ฉัตรศรีตระกูล(2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเคาโครง
ของโครงงานภูมิปญญาไทย การคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการคิดทางวทิยาศาสตรของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จํานวน 162 คน  
ที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรกบัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู 
โดยศึกษาความสามารถในการเขียนเคาโครงของโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตร  
ความสามารถในการคิดแกปญหา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  พบวา ความสามารถ ใน
การเขียนเคาโครงของโครงการภูมิปญญาไทยทางวทิยาศาสตร การคิดแกปญหาและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชแบบฝกการทําโครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตร 
กับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01และยังพบวา การคิด
แกปญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่สอนโดยใชแบบฝกการทาํ
โครงงานภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 

 ผองฤดี พวงประดิษฐ(2546) ไดพัฒนาบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตร เร่ือง การยอมผาดวย
ธรรมชาติจาใบพืชตามความนิยมของทองถิ่น แลวนําไปศึกษาผลที่มีตอการเรียนรูดานความรู ดานทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรและดานการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานตาดภูวง จังหวัดกาญจนบุรี 30 คนพบวา บทปฏบิัติการที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีมาก นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรูดานความรูหลังเรียนสูงกวาคะแนนหลัง
เรียนและมีทักษะปฏบิัติการวิทยาศาสตรและการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตรดีมาก 

เนตรชนก จันทรสวาง(2548) ไดพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม เร่ือง สารเคมี  
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนไดแก การเตรียมหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร 
การทดลองใชหลักสตูร การประเมินผลและปรบัปรงุหลกัสูตร โดยใชรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู
แบบวฏัจักรการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู แบบ One course one cycle โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาสอดแทรกความรูทางวทิยาศาสตรเกี่ยวกับ สารทําความสะอาด สารปรุงแตงอาหารและการถนอม
อาหาร สียอมธรรมชาติ สารธรรมชาตใินการกําจัดแมลงและศตัรูพืช และสมุนไพรรักษาโรค ทดลอง
จัดการเรียนรูกับนักเรียนชัน้มัธยมปที่ 2 จํานวน 68 คน ผลการวิจัยพบวา หลักสตูรที่ไดสามารถ
จัดการเรยีนรูวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมสาํหรบัมัธยมศึกษาตอนตนได และจากการทดลองสอนกบันักเรียน
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กลุมตัวอยางพบวา คะแนนหลังการเรียนของนักเรียนมีคาสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คะแนนหลังการเรียนของนักเรียนแตละกลุมศึกษามีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คะแนนการทาํการปฏิบัตติ่าํกวาเกณฑระดับมากที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  คะแนนเจตคติ
ตอกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร มีคาสงูกวาเกณฑระดับมากกวาที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
นักเรียนแสดงออกถึงความตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและประโยชนของทรัพยากรทองถิ่น 
และครูผูรวมวจัิยมีความคิดเห็นตอหลักสูตรอยูในระดับสงูและยินดี ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนผูศกึษาสํารวจ โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 

เสวก สินประเสริฐ(2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1เร่ืองระบบนิเวศในทองถิ่นของโรงเรียนวัดดอนมะโนรา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูทีใ่ชแหลงเรียนรูทองถิ่น จํานวน 4 ชุด ชุดละ 2 ชัว่โมง พบวา 

1. นักเรียนที่เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูที่ใชแหลงเรียนรูทองถิ่น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศในทองถิ่นหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมดานความรู คุณธรรม จริยธรรม  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยูในเกณฑดี 

3. นักเรียนมีเจตคติตอสิ่งแวดลอมอยูในระดับดีมาก 
กิลเบิรต(Gilbert. 2003: Abstract) ไดศึกษาผลการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการ

จัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตตอนใตของอเมริกา พบวา นักเรียน      
มีความสนใจและมเีจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตรและนอกจากนัน้ นักเรียนยังสามารถ
เขาใจและเห็นความสําคัญของสาระวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวัน 

เบลคอรท(Bellcourt. 2005: Abstract) ไดศึกษาการรบัรูของชาวอเมริกันในการเชือ่มโยง
ความรูของวิทยาศาสตรกับระบบนิเวศน  โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นและการ 
บูรณาการสูวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่สัมพันธกันระหวางเนื้อหาสาระ
กับการปฏิบตัจิริง โดยสํารวจความเชื่อที่สามารถพิสูจนออกมาเปนปริมาณหรือรูปธรรมไดโดยการ
สัมภาษณและสังเกต แลวนํามาแปรความหมาย  ผลการศึกษาพบวา ภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่อง 
ระบบนิเวศน มีความเกี่ยวของกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 

อะเลบโิอซ(ูAlebiosu.  2006: online) ไดศึกษาองคความรูทางวทิยาศาสตรที่ผูหญิงไนจีเรีย
ใชปฏิบัติในการใชภูมิปญญาทองถิ่นชีวิตประจําวัน โดยการใชแบบสอบถามผูหญิง 320คน ในเขตโยรูบา
(Yoruba )ในรัฐ โอกัน(Ogun)ในประเทศไนจีเรีย แลวนําไปถามครูวามีภูมิปญญาใดที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร สรุปได 13 ขอ  จากนั้นนําความรูมาทําเปนกิจกรรมแลวนํามาสอนในชั้นเรียนระดับ
ปริญญาตรีโดยใหครูวทิยาศาสตรสาขาเคมี ชีววทิยา ฟสิกส เกษตร จาก 15 โรงเรียน 85 คน ใชเปน
กิจกรรมในการจัดการเรียนรู จากนั้นใชแบบสอบถาม ถามผูเรียนเกีย่วกับความเกี่ยวของในความรู
วิทยาศาสตรหรือไม ผลการศึกษาพบวา ไดองคความรู  2 อยางคือการดูแลเด็กและการปองกันอาหาร
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ไมใหเสีย โดยการใชสิ่งที่อยูในธรรมชาติเชน ขี้เถา และหญิงไนจีเรียมีการปฏิบัติ ทีใ่ชภูมิปญญา
ทองถิ่นในชีวติประจําวันที่เกี่ยวของกับวทิยาศาสตร  

สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นมีความเกี่ยวของกับหลักสูตรและสอดแทรกอยูในหลักสูตร   
ที่มีอยูในปจจุบัน ถามีการนาํภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกบับทปฏบิัตกิารมาจัดการเรียนรูวชิา
วิทยาศาสตร สามารถทําใหเกิดการพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติแกนักเรยีน ชวยทําใหผูเรียน
มีความสนใจในวิชาวทิยาศาสตรเพ่ิมขึ้น และยังสงผลทําใหครูที่สอนมีความคิดที่ดีตอการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น มาใชจัดการเรียนรู  ดังน้ันการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรกในบทปฏบิัติการทดลอง
วิทยาศาสตรในการนาํมาจัดกิจกรรมการเรยีนรู จะสามารถชวยพัฒนาผูเรียนและมีผลดีตอครูผูสอนได 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพปญหา จากเอกสารและงานวิจัย พบวา ผลการ

จัดการเรียนรูวิชาวทิยาศาสตร ของนักเรยีนชวงชั้นที่ 3  ของประเทศคอนขางต่ํา ซ่ึงแสดงถึงการจัด
การศึกษาดานวทิยาศาสตรที่ไมประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังของรัฐเทาที่ควร  ทั้งนีเ้หตผุลหน่ึง
เน่ืองมาจากการขาดความรูในการจัดการเรยีนรูของครูผูสอน และการขาดการเรียนรูอยางมีความหมาย
ที่เกี่ยวของกบัชีวติความเปนอยูของนักเรียน ตามความมุงหมายของพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 ที่เนนการปฏิรูปการเรียนรูตามสภาพความเปนจริงของสังคม และใหเกิดทักษะที่หลากหลาย
ในการศึกษาหาความรู  การแกปญหาดังกลาว ตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานวิทยาศาสตร   
ในระดับมัธยมศึกษาที่ใชรูปแบบกิจกรรมที่ใหเกิดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรูที่ใชการ
ปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสม สงเสริมใหนักเรยีนเกดิการเรยีนรู  ดวยกิจกรรมที่มีความหมาย
และเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียนโดยตรง โดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนมาสอดแทรก
เขากับกิจกรรมการเรียนรูในบทปฏิบัติการ จะชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับ
ชีวติจริงและสนใจตอกิจกรรมการเรียนรู  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและเกิดการพฒันา
ตามเจตนารมณของการจัดการศกึษาของชาติได  

การใชบทปฏบิัติการทางวทิยาศาสตรทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ใหสอดคลองกับสาระ
และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เปนสิ่งที่จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
ใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรู ความเขาใจจากสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว ในการจัดกิจกรรมดังกลาว    
ครูเปนผูที่มีความสําคัญในการกําหนดกิจกรรม ซ่ึงการที่ครูจะสามารถกําหนดกิจกรรมปฏิบัติการได
อยางมีประสิทธิภาพนั้น ครูผูสอนตองมีกระบวนทัศนในการเปลี่ยนแนวการจัดการเรียนรูดาน     
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยการสงเสริมใหครูสามารถพัฒนากิจกรรมสําหรับการจัดการเรียนรู
ขึ้นเอง มีความรูความเขาใจในการใชกิจกรรมบทปฏิบตัิการที่มีกิจกรรมและเนื้อหาเขากับภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยตนเอง  ตั้งแตการหาขอมูลพ้ืนฐาน การออกแบบบทปฏบิัติการ  การนําบทปฏิบตักิารนั้น
ไปใชในการจดัการเรียนรู และการประเมินและติดตามผลการใชบทปฏบิตัิการ อยางมั่นใจและสอดคลอง
กับสังคมการเรียนรูในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับปจจุบนั  
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การที่จะพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาวนั้น การใชหลักสูตร
และกระบวนการฝกอบรมที่เนนกิจกรรมการปฏิบัตติามหลักปรัชญาพิพัฒนาการตามแนวคิดในหลักการ
พัฒนาครูวิทยาศาสตรของดารลิง-แฮมมอนด(Darling – Hammond) และลคุ-ฮอรสเลยและคนอื่นๆ
(Louck – Horsley. et. al.) การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคดิของไทเลอร(Tyler) ทาบา(Taba) สเตนเฮาส
(Stenhouse) ชูศรี สุวรรณโชติ สําราญ คงชะวัน  นิรมล ศตวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตรอีกหลายทาน โดยการใชแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของซิลเบอรแมน
(Silberman.) ชาง(Chang .) แนดเลอร(Nadler ,L; & Nadler , Z.) สมคิด บางโม  สมชาติ กิจยรรยง 
และนักวิชาการที่เกีย่วของกบัการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมอ่ืนๆ  รวมกับหลกัการประเมินผลหลักสูตร
ของอุทุมพร  ทองอุไรและเคิรก แพททรคิ โดยยึดแนวการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีจิตวทิยาการเรยีนรู
ของผูใหญ จะชวยใหครูสามารถพัฒนาตนเองในดานความสามารถในการจัดการเรียนรู ที่เกี่ยวกบั
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นใน
สภาพแวดลอมและเปนแหลงเรียนรูที่เปนบริบทของโรงเรียนมาสอดแทรกเขากบักิจกรรมจัดการ
เรียนรู ามสาระและจุดมุงหมายของหลักสูตรที่สนองตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาของแผนการ
จัดการศึกษาของชาติได  

โดยสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  สามารถสรุปไดดังภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 แนวคิดในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

การ
ดําเนิน 
การวิจัย 

- การศึกษาผลการประเมินความรูทาง
วิทยาศาสตรของคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาแหงชาติ 

- การศึกษาสภาพปญหาและความจําเปน
ทางการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรจาก
ผลการวิจัยและ เอกสารที่เกี่ยวของ 

- การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

- การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ของชาติ

ผลที่ไดรับ 

สภาพปญหา
และ 

ความจําเปน 

ปญหาใน
การวิจัย 

วิธีการ
แกปญหา 

หลักการพัฒนา
หลักสูตร และ 
การฝกอบรม 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทางดานวิทยาศาสตรตํ่า 

- การขาดความรูของครูในการจัดการ
เรียนรู 

- ความจําเปนในการปฏิรูปการจดัการ
เรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 

- ความสําคัญและความจําเปนในการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชและพัฒนาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับการฝกอบรม 

- ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

- การประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรและการประเมินผลการ
ฝกอบรม 

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถ่ิน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
2. การสรางหลักสูตร 
3. การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
4. การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 

ทฤษฎี
หลักการ
เรียนรูของ
ผูใหญ 

สาระภูมิ
ปญญา
ทองถ่ิน 

สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
สาระที่ 3 ชวงชั้น
3 ตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน 

ครูระดับมัธยมศึกษามคีวามรู
ความสามารถในการออกแบบ
บทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
สามารถนําไปใชในการ

จัดการเรียนรูในชั้นเรียนได 

- การใชกระบวนการฝกอบรมครู ชวยใหครูสามารถ
พัฒนาตนเองในการออกแบบกิจกรรมการปฏิบัติการ
ทดลองวิทยาศาสตรที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน โดย
การนําสาระภูมิปญญาทองถ่ินมาสอดแทรก ให
สอดคลองกับสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรชวงชั้น 3 ไดหรือไม 

- บทปฏิบัติการที่ครูออกแบบสามารถทําใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู ไดหรือไม 

หลักการออกแบบ

บทปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก     
ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชัน้ที่ 3 มีขั้นตอนการดําเนินการ      
4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคนควาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร เปนการศึกษา
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการดําเนินการวิจัย ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย    
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนาครู หลักการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 ภูมิปญญาทองถิน่ การออกแบบบทปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร และการศึกษาทดลองการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกบับทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร 

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบและสรางหลักสตูร เปนการกําหนดและจัดทําโครงรางของหลักสูตร
ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  โดยการกําหนด
องคประกอบของหลักสูตร การวิเคราะหเน้ือหา การจัดประสบการณสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 
การกําหนดสื่อและวัสดุอุปกรณ  การประเมินและติดตามผล โดยการนําขอมูลพ้ืนฐานจากขั้นตอนที่ 1 
มาจัดทําโครงรางหลักสูตร แลวนําโครงรางหลักสูตรที่จัดทําขึ้น  มาประเมินความเหมาะสมและ 
ความสอดคลองโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จากนั้นนําโครงรางหลักสูตร 
มาปรับปรุงแกไข จนสมบูรณกอนนําไปทดลองใช 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาแลวในขั้นตอนที่ 2      
มาทดลองใช เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยการทดลอง 2 สวนคือ 

1. การศึกษานํารอง(Pilot study) เปนการดําเนินการทดลองใชหลักสูตร เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ความเปนไปไดของการใชหลักสูตรในสถานการณจริง เพ่ือหาขอบกพรอง
และปญหาอุปสรรคในการนาํหลักสูตรไปทดลองใช แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขใหสามารถใช
หลักสูตรในการทดลองใชกบักลุมตวัอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การทดลองใชหลักสูตร(Field study) เปนการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงจากการศึกษา
นํารอง ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือศึกษาผลการใชหลักสตูรฝกอบรม 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและปรับปรงุหลักสตูร เปนกระบวนการตรวจสอบผลทีเ่กิดจาก
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทุกขั้นตอน ทั้งกอนการใชหลักสูตร ระหวางการใชหลักสูตรและหลังการใช
หลักสูตร เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสทิธิภาพพรอมที่จะนําไปใชในการพัฒนาครูตอไป   

ขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวโดยสรุป  แสดงในภาพประกอบ 13 
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เหมาะสม 

ข้ันตอนที่ 1 
การศึกษา
ขอมูล       

ข้ันตอนที่ 4 
การประเมินผล
และปรับปรุง

ภาพประกอบ 13 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ     
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

ตรวจสอบหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ 

ออกแบบและสรางหลักสูตร 
-  แนวการพัฒนาหลักสูตรของชาง มิลาโนและอัลเลียส และกุลยา ตันติผลาชีวะ 

-  แนวการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูของแกลทธอรนและฟอกซ 
-  หลักจิตวิทยาการเรียนรูสําหรับผูใหญ 

เหมาะสม 

นําหลักสูตรที่สมบูรณไปใชฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง 

- นําหลักสูตรที่ผานการทดลองใชไปศึกษาขอบกพรองและปญหาอุปสรรค 
- แกไขปรับปรุง 

 

วิเคราะหและสรุปขอมูลพ้ืนฐาน 

ข้ันตอนที่ 3 
การทดลอง
ใชหลักสูตร 

วิธีการ    
∗ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย∗  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
∗ ศึกษาสาระความรูภูมิปญญาทองถ่ิน∗ ศึกษาขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
∗  ทดลองภูมิปญญาเพื่อใชเปนเนื้อหาในการออกแบบบทปฏิบัติการ 

ข้ันตอนที่ 2 
การออกแบบ
และสราง

ั

 - ใชชวงเวลาการประเมินติดตามผลตามแนวคิดของ สมชาติ  กิจยรรยง 
- เกณฑการประเมินตามแนวการประเมินผลการฝกอบรมของเคิรกแพททริค 

นําหลักสูตรที่สรางและตรวจสอบแลวไปทดลองใชนํารองกับกลุมตัวอยาง 

ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศึกษาขอมูล 
∗การพัฒนาครู∗  การฝกอบรม∗  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม                  
∗ ภูมิปญญาทองถ่ิน ∗  หลักสูตรวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3    
∗  การออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร          

ไมเหมาะสม     แกไขปรับปรุง 

 ไมเหมาะสม       แกไขปรับปรุง 
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การดําเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในแตละขัน้ตอน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร

เพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  มีกระบวนการศึกษาดงัน้ี  
1. การศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู  

การศึกษา คนควา ขอมูลพ้ืนฐานในสวนนี้  สําหรับเปนแนวทางในการออกแบบและ
สรางหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตํารา ขอมูลจากแหลงขอมูลทองถิ่นโดยการสอบถาม สัมภาษณและ
คนควาขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  แบงเปนขั้นตอนยอย ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาครู  รูปแบบการฝกอบรม 
การพัฒนาหลกัสูตรการฝกอบรม การศึกษาสําหรบัผูใหญ ภูมิปญญาทองถิ่น การนาํภูมิปญญาทองถิ่น
มาสูระบบการจัดการศึกษา การออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หลักสูตรมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3 
มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 โดยศึกษาจาก
แหลงขอมูลหลายแหลง เชน การศึกษาเอกสาร งานวิจัย ตํารา ขอมูลจากแหลงขอมูลทองถิ่น โดยการ
สอบถาม สัมภาษณ และคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

2. รวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการมาสรุปเปนแนวคิด
ในการออกแบบและสรางโครงรางหลักสูตร 

3. รวบรวมความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดจากการดําเนินการในกระบวนการตามขอ 1 
4. วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลในขอที่ 3 จากนั้น

คัดเลือกความรูภูมิปญญาทองถิ่น ที่สามารถนํามาสอดแทรกกับเน้ือหาในกลุมสาระวิทยาศาสตร   
ในบทเรยีนชวงชั้นที่ 3 สาระที่ 3(สารและสมบัติของสาร) เพ่ือนํามาประกอบการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

5. ศึกษาทดลองนํารอง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการนําบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เลือกมาใชเปนแบบฝกในการจัดประสบการณในการจัดการฝกอบรมใหแกครู 

6. จัดทําบทปฏิบัติการที่สอดคลองกับสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังในหลักสูตร
สาระวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 โดยสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นทีค่ัดเลือกไว เพ่ือใชเปนกิจกรรมในการ
ฝกอบรม 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
วิทยาศาสตร 

การดําเนินการในขั้นนี้ เปนการศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบและรายละเอียดในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. จุดประสงคของการศึกษาในขั้นน้ี เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ของผูเชีย่วชาญเกีย่วกบัการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
ที่ใชในการฝกอบรมครูที่สอนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3   

2. กลุมผูเชี่ยวชาญ เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูที่ไดจากการ
เลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จํานวน 5 ทาน  

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เปน แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structure interview) เพ่ือสอบถามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับแนวการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครู โดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปน้ี 

 3.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรม การออกแบบ  
บทปฏบิัติการทดลองวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น  

3.2  กําหนดจุดประสงคของการสัมภาษณ 
 3.3  สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยครอบคลุมประเด็นคําถาม

ตอไปน้ีคือ 1) รูปแบบการจดัการฝกอบรมปฏิบตัิการ 2) ปจจัยทีจ่ะสงผลตอความสําเร็จตอการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม ไดแก เน้ือหาสาระหลักสูตร การจัดประสบการณแกครูผูเขารับการฝกอบรม สื่อที่ใช
ในการฝกอบรม การประเมินติดตามผลหลักสูตรการฝกอบรม 3) ขอแนะนําอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

 3.4  นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้น ใหประธานกรรมการ
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 
ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ การใชภาษาของขอคําถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสัมภาษณ  

3.5 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง แลวแกไขใหเหมาะสมเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยผูวิจัยดําเนินการติดตอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง 

5. การวิเคราะหขอมูลในการสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห โดยนําขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณ  มาวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวสรปุผล เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการสรางหลักสตูร
ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นตอไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสรางหลักสูตร 
การออกแบบและสรางหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่

สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ จากการนําผลการวิเคราะหแนวคิดและการศึกษาขอมูลในขั้นตอนที่ 1 
มาเปนพ้ืนฐาน สามารถแบงขั้นตอนยอยได 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 
 



82 
 

1.  การกําหนดองคประกอบโครงรางหลักสูตร มีการดําเนินงานดังน้ี 

1. กําหนดชื่อหลักสูตร เปนการระบุชื่อของหลักสูตรโดยใหมีความสอดคลองกับ
กระบวนการวจัิยและการพฒันา 

2. กําหนดสภาพปญหาและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร  
โดยพิจารณาจากขอมูลที่ศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไข 
พุทธศักราช 2545 หลักสูตรกลุมสาระวทิยาศาสตร พุทธศักราช 2544 และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. กําหนดหลักการของหลักสูตร โดยกําหนดใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ  
ความจําเปนในขอที่ 2 เพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมาย และจุดประสงคของหลักสูตร  

4. กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของหลักสูตร เปนการคาดหวังผลที่ไดและสิ่งทีเ่กิด
กับตวัครู เม่ือผานการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบตักิารทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นแลว โดยการ
กําหนดใหสอดคลองกับสภาพปญหาและหลักการของหลักสูตร   

5. กําหนดและจัดเนื้อหาสาระของการฝกอบรม โดยกําหนดเนื้อหาสาระ ประสบการณ 
และสื่อตางๆ ตามลําดับดังน้ี  

5.1 การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูทางวิทยาศาสตร
ในหลักสูตร 

5.2 การวิเคราะหความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับมาตรฐานชวงชัน้วิชาและ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ในหลักสูตรสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 

5.3 ภูมิปญญาทองถิ่นและการนาํภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา 
5.4 แนวคิดในการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และการนําภูมิปญญา

ทองถิ่น มาใชในการจดัทําบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร 
5.5 การฝกการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือใชจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในระดับชวงชั้นที ่3 
5.6 หลักการประเมินผลการเรียนรูในการใชบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตร 

6. กําหนดรูปแบบกิจกรรมการฝกอบรม โดยกําหนดใหเปนไปตามแนวคิดจิตวิทยา   
การเรียนรูของผูใหญ  โดยใหแตละกิจกรรมเปนการคนควาหาความรูรวมกันที่เนนการปฏิบัติ และ
การนําเสนอผลงาน 

7. กําหนดสื่อที่ใชในการประชุมปฏิบัติการ โดยกําหนดสื่อในการจัดการฝกอบรม  
ใหสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรมการฝกอบรมที่กําหนด เชน คูมือวิทยากร เอกสารประกอบ    
การฝกอบรม วัสดุอุปกรณประกอบการทดลอง และสื่อประกอบอ่ืนๆ ที่ใชประกอบการบรรยายและ
การนําเสนอผลงาน 

8. กําหนดการประเมินการฝกอบรม โดยกําหนดใหสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 
เน้ือหาและกิจกรรมการฝกอบรม  เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบวาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
ที่พัฒนาขึ้น บรรลุจุดประสงคและสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนหรือไม ทั้งดานความรู การปฏิบัติ  
เจตคติ และการนําบทปฏิบัติการที่ไดจากการออกแบบและจัดทําไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีน 
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2.  การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลักสตูร 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร

เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบการวิจัยในครั้งน้ี  สามารถแบงได
เปน 3 ชุดไดดังน้ี 

ชุดที่ 1 เครื่องมือรวบรวมขอมูลกอนการฝกอบรม ไดแก  
1. แบบทดสอบวดัความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ

บทปฏบิัติการทดลองวิทยาศาสตรกอนการฝกอบรม 
2. แบบประเมินผลความสามารถในการออกแบบและจัดทาํบทปฏิบัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น  
ชุดที่ 2 เครื่องมือรวบรวมขอมูลขณะดําเนินกิจกรรมการฝกอบรม ประกอบดวย 

1. เครื่องมือรวบรวมขอมูลระหวางการฝกอบรมในหองอบรมไดแก แบบประเมินผล
ความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  

2. เครื่องมือรวบรวมขอมูลหลงัการฝกอบรมในหองอบรม ประกอบดวย 
2.1  แบบนิเทศตดิตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผล โดยการใช    

บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูเขารบัการฝกอบรมพัฒนาขึ้น 
2.2  แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตร

อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 
2.3  แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก   

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ชุดที่ 3 เครื่องมือรวบรวมขอมูลหลังการฝกอบรม ไดแก 

1. แบบทดสอบวดัความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ
บทปฏบิัติการทดลองวิทยาศาสตรหลังการฝกอบรม 

2. แบบประเมินผลความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น  

3. แบบวัดเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารบัการอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมครู
วิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยสรุป เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรบัครวูิทยาศาสตร มีดังน้ี 

1. แบบทดสอบวดัความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบท
ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม 

2. แบบประเมินผลความสามารถในการออกแบบและจัดทาํบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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3.  แบบนิเทศตดิตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏบิัติการ   
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูเขารบัการฝกอบรมพัฒนาขึ้น  

4. แบบวัดเจตคตขิองครูผูเขารบัการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารบัการอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมครู
วิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

6. แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบาย
ภูมิปญญาทองถิ่น 

7. แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก     
ภูมิปญญาทองถิ่น 

การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลแตละประเภท มีรายละเอียดในการสรางและการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังน้ี     

1. แบบทดสอบวัดความรูความคิดเก่ียวกบั ภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบท
ปฏิบัติการทดลองวทิยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม  เปนแบบทดสอบอัตนัยจํานวน 4 ขอ มี
ขั้นตอนการสรางดังน้ี 

1.1  วิเคราะหเน้ือหาเกี่ยวกับ สาระภูมิปญญาทองถิ่น สาระหลักสูตรวิทยาศาสตร  
ชวงชั้นที่ 3 หลักการทฤษฎแีละแนวคิดเกีย่วกับการออกแบบบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตร และจุดประสงค
ของการฝกอบรม โดยครอบคลุมพฤติกรรมดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห  
การสังเคราะหและการประเมินคา 

1.2  เขียนขอสอบใหมีขอคําถาม สอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหาของหลักสูตร
ฝกอบรมที่วิเคราะหไว จํานวน 12 ขอ จัดทําเปนแบบทดสอบ 

1.3  กําหนดเกณฑการประเมินผลการตอบคาํถาม 
1.4  นําแบบทดสอบ และเกณฑการประเมินผลการตอบคาํถาม ใหประธานกรรมการ

และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจพิจารณา ความตรงและความถูกตอง ดานจุดประสงค เน้ือหา  
การใชภาษา  และความเหมาะสมของขอความ แลวนํามาแกไขใหถูกตอง 

1.5  นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินผลการตอบคําถาม ที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการวัดผลการศึกษาตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หาและโครงสราง โดยพิจารณาความสอดคลอง
ของแบบทดสอบกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระของการฝกอบรม แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

1.6  นําแบบทดสอบและเกณฑการประเมินผลการตอบคําถาม ที่ตรวจสอบแลว   
ไปทดลองใชกบัครวูทิยาศาสตรทีไ่มใชกลุมตวัอยางจํานวน 30 คน  แลวนําแบบทดสอบทีไ่ดมาตรวจให
คะแนน  

1.7  นําผลคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบ มาหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
โดยมีวิธีการวเิคราะหดังน้ี 
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1.7.1 วิเคราะหคาความยากรายขอ(P) (รายสถานการณ) โดยใชการหาคา
ผลรวมของคะแนนในกลุมทีมี่คะแนนสูง รอยละ 25 และผลรวมของคะแนนในกลุมต่าํรอยละ 25     
แลวคํานวณหาความยาก ตามวิธีของวทินี และ ซาเบอรส (Whitney;  &  Sabers) (โกวิท ประวาลพฤกษ. 
2527: 276)  เพ่ือคัดเลือกขอที่มีคาความยากระหวาง 0.2-0.8  ไว  โดยใชสูตร 

 

P  =  
)X-X(N

)X)((N-)SS(

minmaxT

minTLH +
 

   เม่ือ   P  แทน  คาความยาก 
       SH  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมสูง 
       SL  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุมต่ํา 
       NT  แทน  จํานวนผูตอบทั้งกลุมสูงและกลุมต่ํา 
       Xmax  แทน  คะแนนสูงสุดที่เปนไปได (คะแนนเต็มของขอน้ันๆ) 
       Xmin  แทน  คะแนนต่ําสุดที่เปนไปได (คะแนนต่ําสุดของขอน้ันๆ) 
 

1.7.2 นําขอสอบในแบบทดสอบที่มีความยากเหมาะสม ไปหาคาอํานาจจําแนก(t) 
โดยใชวิธีทดสอบคาที(t- test)  เพ่ือคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต1.75 ขึ้นไปโดยใชสูตร 
(ลวน สายยศ.; และอังคณา สายยศ. 2536: 185) 

 

              t  =  

L

2
L

H

2
H

LH

n
S    

n
S

X  -  X

+

 

   
   เม่ือ    t แทน  คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
     HX  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX  แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 

     2
HS  แทน  ความแปรปรวนของกลุมสูง 

     2
LS  แทน  ความแปรปรวนของกลุมต่ํา 

      nH แทน  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
      nL แทน  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
 
   1.7.3  วิเคราะหคาความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบสอบทัง้ฉบับโดยใชวธิีแบบฮอยท
(Hoyt’s ANOVA procedure) (ลวน  สายยศ;  และ อังคณา  สายยศ. 2536: 172-173) จากสูตร 
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rtt  =  1 - 
B

E

MS

MS
 

     เม่ือ rtt  แทน  คาความเชื่อม่ัน 
      MSB แทน  คะแนนความแปรปรวนของผูตอบ 
      MSE แทน  คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 
 

1.8 จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ เปน 2 ฉบับ แบงเปนแบบทดสอบฉบับ
กอนการฝกอบรมและฉบับหลังการฝกอบรม 

2. แบบประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภมูิปญญาทองถิ่น  เปนแบบประเมินผลตามสภาพจริงที่ใชเกณฑการประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรม ในกระบวนการออกแบบและการจัดทําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ตัง้แต
เริ่มกระบวนการ จนพรอมที่จะนําบทปฏิบัติการไปใชในการหาประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนชวงชั้นที่ 3 มีกระบวนการ สรางดังน้ี  

2.1  ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดทําบทปฏิบตัิการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ และหลักการสรางแบบประเมินตามสภาพจริง(Authentic assessment)  

2.2  กําหนดจุดประสงคในการวดัประเมินผลของแบบฝก ทุกหนวยกิจกรรมการ ฝกอบรม 
2.3  กําหนดพฤตกิรรมที่ตองการประเมินในแตละหนวยของแบบฝกอบรม 
2.4  กําหนดคุณลกัษณะยอยของแตละพฤตกิรรมทีต่องการวัด และเลือกคุณลักษณะ

ยอยที่สามารถวัดได มาสรางเปนแบบประเมิน 
2.5  สรางแบบประเมินพฤติกรรมแยกยอยตามหนวยของแบบฝก ทีค่รอบคลุมเน้ือหา

และจุดประสงคของแตละหนวยของการฝกอบรม ซ่ึงเปนแบบสังเกตตามสภาพจริงโดยกําหนดเกณฑ
การประเมินคณุลักษณะ(Rubric score) 4 ระดับ (ชัยฤทธิ์ ศลิาเดช. 2544: 86–89 ; ราตรี นันทสคุนธ. 
2546 : 153) ที่สอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระของการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบตัิการที่
กําหนดไว โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับคะแนน  4  หมายถึง  สามารถปฏิบตัิตามเกณฑการออกแบบการทดลอง        
ที่กําหนดไวในสวนที่กําหนดไวไดอยางครบถวน 

  ระดับคะแนน  3  หมายถึง  สามารถปฏิบตัิตามเกณฑการออกแบบการทดลองที่
กําหนดไวในสวนที่กําหนดเปนสวนมาก 

  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  สามารถปฏิบตัิตามเกณฑการออกแบบการทดลองที่
กําหนดไวในสวนที่กําหนดเปนสวนนอย 

  ระดับคะแนน  1  หมายถงึ  ไมปฏิบัตติามเกณฑการออกแบบการทดลองที่กําหนดไว 
2.6 นําแบบประเมนิความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจ แลวนํามาแกไข 
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2.7 นําแบบประเมินที่แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของขอความ 
กับการใชภาษา และความสอดคลองของจุดประสงคกับพฤติกรรมทีต่องการวัด  

2.8 นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทาน พิจารณาความสอดคลองของการกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน แลวหาดัชนีความสอดคลอง(Index of item–objective congruency,IOC) ถาดัชนี
ความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึน้ไป  ถือวาแบบประเมินใชได  ถามีคาดัชนีความสอดคลองมี
คานอยกวาทีก่ําหนด ตองนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2.9  นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานมาประเมินความเหมาะสม โดยหาเฉลี่ยและคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถาคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.5 ขึ้นไปถือวาแบบ
ประเมินที่สรางมีความเหมาะสม 

2.10 นําแบบประเมนิมาปรับปรุงแกไข ในสวนทีต่องปรับปรุงแกไข  จนไดแบบประเมิน
ที่สามารถนําไปใชได แลวจัดพิมพ 

 3. แบบนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปนแบบประเมินผลความสามารถในการนําบทปฏิบัติการไปใชใน
การจัดการเรยีนรู และผลที่ไดจากการจัดการเรยีนรู ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการนาํบทปฏบิัตกิารไป
ใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีกระบวนการดังน้ี 

3.1 ศึกษาหลักการทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินผล การนิเทศ
ติดตามผลการจัดการเรียนรู  

3.2  กําหนดจุดประสงคในการนิเทศและการติดตามประเมินผล 
3.3  กําหนดรายละเอียดในการนิเทศและติดตามประเมนิผล 
3.4 จัดสรางแบบนิเทศและติดตามประเมนิผล ที่ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผล โดยการใชรูปแบบ
ของการใหคะแนนการประเมินผลการสอนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น จาก
การใชแบบสังเกตการสอน 3 ระดับคือ 
             คะแนน    0   = ไมปฏิบัต ิ
    คะแนน    1   = ปฏิบัตินอย 
    คะแนน    2   = ปฏิบัติครบถวน 
 โดยมีเกณฑการประเมินผลพฤติกรรมการจัดการเรียนรูนับจํานวนจากพฤตกิรรมที่กําหนด
ทั้งหมด ดังน้ี    

   คะแนนรอยละ         90     หมายถึง    ดีเยี่ยม 
     คะแนนรอยละ   80-89      หมายถึง    ดีมาก 
     คะแนนรอยละ   70-79      หมายถึง    ดี 
                    คะแนนรอยละ      60-69      หมายถึง    พอใช 
                    คะแนนต่ํากวารอยละ 60      หมายถึง    ควรปรับปรุง 
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ตอนที่ 2  การประเมินปญหาและขอเสนอแนะ จากการสัมภาษณและแบบบันทึก
แผนการจัดการเรียนรูหลังการสอน โดยกําหนดจุดประสงคในการสอบถาม จากนั้นกําหนดหัวขอ ใน
การสอบถาม แลวสรางเปนแบบสัมภาษณ 

ตอนที่ 3  แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน การจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏบิัตกิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของครู เปนแบบประเมินผลงานการจัดการเรียนรูของครูผูเขารับการ
ฝกอบรม แบบใหคะแนน 4 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง และตองปรับปรุง สาํหรบัวิทยากร ครูพ่ีเลีย้ง 
และครูผูเขารบัการฝกอบรม  มีกระบวนการในการสรางดังน้ี  

1. กําหนดหัวขอในการประเมนิ 
2. กําหนดจุดประสงคในการประเมิน 
3. สรางแบบประเมินที่ประกอบดวย 

สวนที่ 1  การประเมินผลการนําเสนอของครู  
สวนที่ 2  แบบบันทึกความรูสึกของครู  

3.5  นําแบบนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลในการใชบทปฏิบตักิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดทาํ ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานพินธตรวจ 
แลวนํามาแกไข  เพ่ือใหผูเชีย่วชาญดานหลักสตูรและการสอน จํานวน 5 ทาน ประเมินความเหมาะสม
และความสอดคลองของแบบประเมิน 

3.6  นําแบบนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏิบตัิการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มาปรับปรุงแกไขในสวนที่ตองปรับปรุงแกไข ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
จนไดแบบประเมินที่เหมาะสม แลวจัดพิมพเปนแบบประเมินที่สมบูรณ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลในหลักสูตรตอไป 

4. แบบวัดเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภมูิปญญาทองถิ่น เปนแบบสอบถามเพื่อวัดความรูสึกที่มีตอการนําภูมิปญญาทองถิ่น 
มาสรางความรูทางวิทยาศาสตรดวยบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เพ่ือการจัดการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 
มีกระบวนการในการสรางดังน้ี 

4.1  กําหนดจุดประสงคและขอบขายของเจตคติทีต่องการวัด 
4.2  สรางขอคําถามวัดเจตคติของครูในการนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาใช ในการ

ออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ตามจุดประสงคที่กําหนด แบบมาตราสวนประมาณคา     
5 ระดับ ตามวธิีของลิเคิรท(Likert’s scale)(สมคิด บางโม. 2539: 116–117; นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน. 
2543: 159–160; พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544: 257-258) ทั้งดานบวกและดานลบ โดยแบงเกณฑการใหคะแนน
เปนดานบวก ประกอบดวย 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) 4 (เห็นดวย) 3 (ไมแนใจ) 2 (ไมเห็นดวย)และ        
1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) และดานลบ ประกอบดวย 1 (เห็นดวยอยางยิ่ง) 2 (เห็นดวย) 3 (ไมแนใจ)   
4 (ไมเห็นดวย)และ5 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) 

4.3  นําแบบแบบวัดเจตคติ ที่สรางขึ้น ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ตรวจ แลวนํามาแกไข  
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4.4  นําแบบวัดเจตคติ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสอดคลองดานความตรงกับจุดประสงค  ความเหมาะสมของขอคําถาม และ การใชภาษา 

4.5   นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมินความเหมาะสม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
ถือวาแบบวัดเจตคติ มีความเหมาะสม และมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามขอน้ัน
นํามาใชได 

4.6  แกไขแบบวัดเจตคติ ในสวนที่มีขอบกพรองแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง     
ที่ไมใชกลุมตวัอยางในการทดลองจํานวน 30 คน 

4.7  นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบวัดเจตคติ ที่ไดจากการวดักลุมตัวอยางมาวิเคราะหหา
คาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชวธิีหาคาอัตราสวนวิกฤติ t เปนรายขอตามวิธีการแจกแจงที      (t-
distribution) โดยใหคา t มีคามากวาหรือเทากับ 1.75 ถือวาขอคําถามในแบบวัดขอน้ันนํามาใช    ใน
การรวบรวมผลการวิจัยได(นิโลบล น่ิมกิ่งรัตน. 2543: 161 ) 

4.8  นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบวัดของกลุมตัวอยางมาวเิคราะหหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบวัดโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach)   

4.9  นําแบบประเมินไปแกไขขอบกพรองอีกครั้งแลวจัดพมิพฉบับสมบรูณ 
4.10 การพิจารณาผลการประเมนิ กําหนดเกณฑคาคะแนนเจตคตทิี่ยอมรับไดไว ที่

คาเฉลี่ย 3.50  ซ่ึงมีรายละเอียดของการใหคาคะแนนดังน้ี 
เห็นดวยอยางยิ่ง ชวงคาคะแนนเฉลี่ย     4.50–5.00  ถือวา  มีเจตคติในระดับดีมาก 
เห็นดวย   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับดี 
ไมแนใจ   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49   ถือวา    มีเจตคติในระดับปานกลาง 
ไมเห็นดวย   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับไมดี 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับไมดีอยางยิ่ง 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นขอครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม   
ครวูิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปนแบบประเมิน 
ความคิดเห็นของครูผูเขาฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรและการดําเนินการฝกอบรม เพ่ือตรวจสอบจุดประสงค  
เน้ือหาสาระของเอกสารในหลักสูตรฝกอบรม วิธีดําเนนิการฝกอบรม ความเหมาะสมของระยะเวลาที่
ใชในการฝกอบรมและหลักสูตรฝกอบรมโดยรวม เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดและปลายเปด  
มีขั้นตอนการสรางมีดังน้ี 

5.1 กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบสอบถามในการประเมินหลักสูตรการฝกอบรม
ครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

5.2  เขียนขอความสอบถามความคิดเห็นแบบผสม โดยสรางขอคําถามปลายปดแบบ     
มาตราสวนประเมินคา(Rating  scale)(พิชติ ฤทธิ์จรูญ.  2544: 251-253) โดยสรางเปนแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ ประกอบดวย  5 (เหมาะสมมากที่สุด) 4 (เหมาะสมมาก) 3(เหมาะสม
ปานกลาง) 2 (เหมาะสมนอย)และ1 (เหมาะสมนอยทีสุ่ด) ใหสอดคลองกบัจุดประสงค เน้ือหา กิจกรรมที่
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กําหนดไว  และมีขอคําถามปลายเปดในสวนทาย เพ่ือใหครูผูเขารับการฝกอบรม แสดงความคิดเห็นและ
ใหขอเสนอแนะ  

5.3  นําแบบสอบถาม ใหประธานกรรมและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ พิจารณา    
เพ่ือตรวจแกไขใหเหมาะสม 

5.4  นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา จํานวน 5 ทานพิจารณา
ดานความตรงดานจุดประสงค เน้ือหา ความเหมาะสมของขอความและการใชภาษา 

5.5  นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมินความเหมาะสมคะแนนโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.5 ขึ้นไป
ถือวา แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

5.6  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ในประเด็นคาํถามที่ตองปรับปรุงแกไข จนไดขอคําถาม
ทั้งฉบับเหมาะสม แลวจัดพมิพเปนแบบสอบถาม 

5.7  นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางครูวิทยาศาสตรที่ไมใช   กลุม
ตัวอยางจํานวน 30  คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถามดังตอไปน้ี 

5.8  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช
แบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ันโดยการคํานวณหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (α -Coefficient)
ของครอนบัค จากสูตรดังน้ี(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 171) 
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5.9  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามโดยใชวธิีหาคาอัตราสวนวิกฤติ t  เปนรายขอ
ตามวิธีการของ t-test รายขอ 

5.10 เลือกแบบสอบถามขอที่มีคา t ตั้งแต 1.75 ขึ้นไป แสดงวาแบบสอบถามขอน้ัน
จําแนกความรูสึกของผูตอบไดดี(พวงรัตน  ทวีรัตน. 2543: 131-132) 

5.11 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ในประเด็นคําถามที่ตองปรับปรุงแกไข จนไดขอคําถาม
เหมาะสมทั้งฉบับ 

5.12 การพิจารณาระดับความคดิเห็นของครูผูเขารับการอบรมที่มีตอความเหมาะสม
ของหลักสูตรการฝกอบรม กําหนดเกณฑที่ยอมรับไดไวที่คาเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นตั้งแต 
3.50 ขึ้นไป  โดยกําหนดชวงของการประเมินความคิดเห็นไวดังน้ี 
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  ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00 
  ระดับความเหมาะสมมาก  ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 
  ระดับความเหมาะสมปานกลาง ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49 
  ระดับความเหมาะสมนอย  ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49 
  ระดับความเหมาะสมนอยที่สุด ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49 
6. แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตร

อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีขั้นตอน
การสรางดังน้ี 

6.1 กําหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและความรูทางวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที ่3   

6.2  กําหนดจุดประสงคของการทดสอบ 
6.3 วิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงค เพ่ือใชในการสรางแบบทดสอบโดยวดัพฤติกรรม

ดานความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห 
6.4  เขียนขอสอบใหมีขอคําถาม สอดคลองกับจุดประสงค และเนื้อหาของหลักสูตร

ฝกอบรมที่วิเคราะหไวจํานวน 40 ขอ จัดทําเปนแบบทดสอบ 
6.5 นําแบบทดสอบ ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจ 

พิจารณา ความตรงและความถูกตอง ดานจุดประสงค เนื้อหา การใชภาษา และความเหมาะสม           
ของขอความ แลวนํามาแกไขใหถูกตอง 

6.6 นําแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และโครงสราง โดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองของแบบทดสอบ
กับจุดประสงคและเน้ือหาสาระของการฝกอบรม แลวนําแบบทดสอบมาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ 

6.7 นําแบบทดสอบที่ตรวจสอบแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน กลุมตัวอยางจํานวน  
30 คน  แลวนําแบบทดสอบที่ไดมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑของคะแนนแตละขอคือ ตอบถูก  ได 
1 คะแนน ตอบผิดไดหรือไมตอบได 0 คะแนน 

6.8 นําผลคะแนนที่ไดจากการตรวจแบบทดสอบ มาหาประสิทธภิาพของแบบทดสอบ 
โดยมีวิธีการวเิคราะหดังน้ี 

6.8.1 วิเคราะหคาความยาก(P) โดยกําหนดเกณฑการคัดเลอืกขอสอบที่ตองการ
คือ มีความยากงายอยูระหวาง 0.2 – 0.8 

6.8.2 นําขอสอบในแบบทดสอบที่มีความยากเหมาะสม ไปหาคาอํานาจจําแนก
โดยวิเคราะหดัชนีความไวของเบรนแนน(B-index) โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกขอสอบคือ  ขอสอบที่
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ขึ้นไปถือวาขอสอบขอน้ันใชได 

6.8.3 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบสอบทั้งฉบับ(rtt) โดยใชวิธ ีแบบ
คูเดอร-ริชารดสัน(Kuder-Richardson) โดยใชสูตร KR.-20 ถาคาความเชื่อม่ันตั้งแต 0.2 ขึ้นไปถือวาใชได 
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6.8.4 จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
7.  แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการท่ีสอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนแบบสอบถามเพื่อวัดความรูสึกที่มีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ใชบทปฏิบัติการ     
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูพัฒนาขึ้น มาจัดการเรียนรู มีวิธกีารสรางดังน้ี 

7.1  กําหนดจุดประสงคและขอบขายของเจตคติทีต่องการวัด 
7.2  สรางขอคําถามวัดเจตคติของนักเรียนในการเรียนรูโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น ตามจุดประสงคที่กาํหนด แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวธิีของลิเคริท 
ทั้งดานบวกและดานลบ โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ดานบวก ประกอบดวย 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) 
4 (เห็นดวย) 3 (ไมแนใจ) 2 (ไมเห็นดวย)และ1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) และดานลบ ประกอบดวย        
1 (เห็นดวยอยางยิ่ง) 2 (เห็นดวย) 3 (ไมแนใจ) 4 (ไมเห็นดวย)และ 5 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) 

7.3  นําแบบแบบวัดเจตคติ ใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ
ตรวจพิจารณา แลวนํามาแกไข  

7.4  นําแบบวัดเจตคติ ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดเจตคติ จํานวน 5 ทานพิจารณา 
ความเหมาะสมดานความตรงกับจุดประสงค  ความเหมาะสมของขอคําถาม และ การใชภาษา 

7.5  นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมินความเหมาะสม โดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
ถือวาแบบวัดเจตคติ มีความเหมาะสม 

7.6  แกไขแบบวัดเจตคตใินสวนที่มีขอบกพรองแลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
นักเรียน จํานวน 30 คน 

7.7  นําขอมูลที่ไดจากการตอบวัดเจตคติ ที่ไดจากการวัดกลุมตัวอยางมาวิเคราะห    
หาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชวธิีหาคาอัตราสวนวิกฤติ t เปนรายขอตามวธิีการแจกแจงที โดยให
คา t มีคามากกวาหรือเทากบั 1.75  ถือวาขอคําถามในแบบวัดขอน้ันนํามาใชในการวิจัยได  

7.8  นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบวัดเจตคติของกลุมนักเรียนตัวอยางมาวิเคราะห       
คาความเชื่อม่ันของแบบวัด โดยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชแบบวดัเจตคติ  มาหาคาความเชื่อม่ัน
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -Coefficient) ของครอนบัค  

7.9  นําแบบประเมินไปแกไขขอบกพรองอีกครั้งแลวจัดพมิพฉบับสมบรูณ 
7.10 การพิจารณาผลการประเมนิ กําหนดเกณฑคาคะแนนเจตคติ ที่ยอมรับไดที่

คาเฉลี่ย 3.50 (ระดับดี) ซ่ึงมีรายละเอียดของการใหคาคะแนนดังน้ี 
เห็นดวยอยางยิ่ง ชวงคาคะแนนเฉลี่ย     4.50–5.00  ถือวา  มีเจตคติในระดับดีมาก 
เห็นดวย   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับดี 
ไมแนใจ   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49  ถอืวา  มีเจตคตใินระดับปานกลาง 
ไมเห็นดวย   ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับไมดี 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ชวงคาคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49  ถือวา  มีเจตคตใินระดับไมดีอยางยิ่ง 
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3.   การประเมินโครงรางหลักสตูร เปนการนาํโครงรางหลักสตูรฝกอบรมครวูทิยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดทําขึ้น มาตรวจสอบคุณภาพ มีรายละเอียด
ดังน้ี 

1. จุดประสงคของการประเมิน 
1.1  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสตูร โดยพิจารณา  สภาพปญหา 

หลักการของหลักสูตรฝกอบรม จุดประสงคของหลักสตูร เน้ือหาสาระ กิจกรรมที่ใชในกระบวนการ
ฝกอบรม สื่อและนวตักรรมทีใ่ช ระยะเวลาที่ใชฝกอบรม ความชัดเจนของภาษา การประเมินผลของ
หลักสูตร องคประกอบตางๆของโครงรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น วามีความเหมาะสมที่จะนําไปใช    
ในสภาพจริงไดเพียงใด 

1.2  เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมโดยพิจารณา
สภาพปญหา หลักการของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร เน้ือหาสาระ กิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม 
สื่อและนวตักรรมที่ใชในการฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชฝกอบรม ความชดัเจนของภาษา การประเมินผล
หลักสูตรฝกอบรม ของโครงรางหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นวามีความสอดคลองกันเพียงใด   

2. ผูประเมิน เปนผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมครูและดานวทิยาศาสตร 
จํานวน 5 ทาน 

3. เครื่องมือที่ใชประเมิน แบงเปน 2 ชุดคือ 
3.1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร เปนแบบสอบถามประเมนิ

ความเหมาะสมขององคประกอบของหลักสูตร ไดแก สภาพปญหาและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร  
จุดประสงคของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร รูปแบบ กิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม สื่อและ
นวัตกรรมทีใ่ช การประเมนิและติดตามผลการใชหลักสูตร แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับคือ 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอยและเหมาะสมนอยที่สุด มีขัน้ตอน
ในการสรางแบบและประเมนิความเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

3.1.1  ศึกษารายละเอียดของสวนตางๆของโครงรางหลักสตูรฝกอบรมสําหรับ
ครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น กําหนดประเด็นตางๆ แลว
นํามาเขียนเปนขอคําถาม  

3.1.2  นําขอคาํถามที่สรางเปนแบบประเมิน  ใหประธานกรรมการและกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม การใชภาษาของขอคําถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  

3.1.3  นําแบบสอบถามที่ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ตรวจสอบแลวนํามาแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสม 

3.1.4  นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 3.1.3 ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฝกอบรม 
5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมในประเด็นตางๆ ของโครงรางหลักสูตรที่กําหนดไว 
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3.1.5  นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานพิจารณาคาน้ําหนักคะแนน    
ความเหมาะสม โดยใหเกณฑความเหมาะสมขององคประกอบของโครงรางหลักสูตรกําหนดคาดังน้ี   
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2535: 100) 
   คาเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง    เหมาะสมมาก 
   คาเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง 
   คาเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง    เหมาะสมนอย 
                   คาเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง   เหมาะสมนอยที่สุด 

การกําหนดเกณฑคาเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถาคาเฉลี่ยระดับความเหมาะสมของ
ผูเชี่ยวชาญ ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543 : 117)ถือวาหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสม 

3.2  แบบประเมินความสอดคลอง เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ 
คือ สอดคลอง ไมแนใจ และไมสอดคลอง  ประเมินความสอดคลองขององคประกอบหลักสตูร ไดแก 
สภาพปญหาและหลักการในการพัฒนาหลกัสูตร  จุดประสงคของหลกัสตูร เน้ือหาสาระของหลักสตูร  
รูปแบบและกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรม   สื่อและนวตักรรมที่ใช และการประเมิน ติดตามผลหลกัสูตร 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางแบบและประเมินความสอดคลอง ดังตอไปน้ี 

3.2.1 ศึกษารายละเอียดในแตละสวนประกอบของโครงรางหลกัสูตร กําหนด 
ประเด็นตางๆ แลวนํามาเขยีนเปนขอคําถาม 

3.2.2 นําแบบสอบถามที่เขียนแลวใหประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค ความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
การใชภาษาของขอคําถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

3.2.3 นําแบบสอบถามมาแกไขใหเหมาะสมแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตร  

3.2.4 นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญแตละทานมาหาความสอดคลอง โดยนํามา
แปลงเปนคะแนนดังน้ี 

สอดคลอง         กําหนดคาคะแนนเปน   1 
ไมแนใจ           กําหนดคาคะแนนเปน    0 
ไมสอดคลอง      กําหนดคาคะแนนเปน  -1 

3.2.5 นําคาคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of item-objective congruency) ใชสูตร( สวุิมล  ติรกานันท.  2546 : 144 ) 

 

                 
N

R 
IOC ∑=  

  เม่ือ           IOC   แทน   ดัชนีความสอดคลอง 
                ∑ R   แทน   ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                     N   แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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กําหนดเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง คือ ถามีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 
แสดงวาใชได (พวงรัตน  ทวีรัตน.  2543 : 117; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 273 ) 

4. สถิติทีใ่ชไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
  หลังจากผูเชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร

ที่ออกแบบและสรางขึ้นแลว นําหลักสูตรในสวนที่มีขอบกพรองมาปรับปรุงใหสมบูรณและพรอมที่จะใชใน
การจัดการฝกอบรมกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  

 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร 
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนการนําโครงรางหลักสูตรในขัน้ตอนที่ 2 มาทดลองใชจริงกับกลุมตวัอยางครูที่
สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 แบงการดําเนินงานเปน 2 ขั้น คือ 1. การศึกษานํารอง
แลวนํามาปรบัปรุงแกไข และ 2. การทดลองใชหลักสตูรที่สมบูรณเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร 
และผลการใชหลักสูตร ดังรายละเอียดดังน้ี 

1  การศึกษานํารอง(Pilot study) 
การศึกษานํารอง เปนการนํารางหลักสูตรที่แกไขแลว ในขั้นตอนที่ 2  มาทดลองใช

โดยการนําไปฝกอบรมจริงกับกลุมครู ทีไ่มใชกลุมตวัอยางที่กําหนด โดยมีจุดประสงค เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ปญหาอุปสรรคและขอบกพรองระหวางการใชหลักสตูรในการฝกอบรม  
และเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการใชหลักสตูรในสถานการณจริง กอนนําไปใชกับกลุมตวัอยาง 
ในการวิจัย มีรายละเอียดการดําเนินการดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง เปนครูทีส่อนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที ่3 ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง ซ่ึงไดมาดวยวธิีการเลอืกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จากโรงเรียนในเขต
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี เขต 2) จํานวน 5  คน 
โดยเปนครจูากโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 คนและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 คน ในแตละสังกัด
ตองมีครูที่สอนทั้ง 3 ระดับชั้น (ม.1 จํานวน 1คน ม.2 จํานวน 2 คนและ ม.3 จํานวน 2 คน) 

2. เครื่องมือวิจัยไดแก  
2.1  เอกสารประกอบการฝกอบรม ประกอบดวย 

2.1.1 เอกสารหลักสตูรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1.2 เอกสารประกอบการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1.3 เอกสารความรูเกี่ยวกบัการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
2.1.4 เอกสารความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
2.1.5 คูมือวิทยากร 
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2.2   แบบวัดและประเมินผลเพือ่หาประสิทธภิาพของหลักสูตร ประกอบดวย  
2.2.1 แบบทดสอบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการ

ออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม 
2.2.2 แบบประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการ

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารบัการฝกอบรมตอหลกัสตูร

ฝกอบรมครวูทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น        
3. การดําเนินการฝกอบรม  มีกระบวนการดําเนินการดังน้ี 

3.1 ผูวิจัยปฐมนิเทศ เพ่ือชี้แจงจุดประสงคและกระบวนการฝกอบรม  
3.2 ผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบ ดังน้ี 

3.2.1 แบบทดสอบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับ ภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรกอนการฝกอบรม 

3.2.2 ประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

3.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการฝกอบรม ตามที่กําหนดไวเปนเวลา 4 วันๆละ 
7 ชั่วโมงโดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 3 ขั้นตอนคือ1) ชี้ใหเห็นสําคัญ(Persuasion)                  
2) สมานฉันทฝกฝน(Practice)  3) ทุกคนรวมนําเสนอ(Presentation)  โดยระหวางการฝกอบรม
ประเมินความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช
แบบประเมินความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

3.4 เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมครูผูเขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบวัดความรู
ความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตัิการวทิยาศาสตร หลังการฝกอบรม 
ทดสอบความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นและ
ตอบแบบสอบถามความคิดเหน็ของครูตอหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลจากผลการประเมนิทั้งดานความรูความคิดเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ความสามารถดานการออกแบบและ
จัดทําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น และความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอ
หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น แลวนํามา
วิเคราะหขอมูล 

5.   การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการดังน้ี 
5.1  นําขอมูลที่ไดจากแบบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและ

การออกแบบบทปฏบิัติการทดลองวิทยาศาสตร และแบบประเมินสามารถดานการออกแบบและ
จัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มาวิเคราะหประสิทธิภาพของหลกัสูตร โดยวิเคราะห
คาเฉลี่ยรอยละความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
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ระหวางการฝกอบรม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความรูความคิดเกีย่วกบัภูมิปญญาทองถิ่น
และการออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรหลังการฝกอบรม มาเปรียบเทียบกับเกณฑ ที่
กําหนดคือ รอยละ 75 ถามีคาสูงกวา ถือวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด วิเคราะหผลของ
หลักสูตรฝกอบรม โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทดสอบความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม สถิติที่ใชวิเคราะห
คือคาเฉลี่ย และรอยละ  

5.2  นําแบบสอบถามความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมมาวิเคราะห
เชิงปริมาณ หาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชเทคนิค
การวิเคราะหเน้ือหา(Content analysis) จากนั้นนําขอมูลที่วิเคราะหได ไปแปลความหมาย ถามี
ความเหมาะสมมาก ไมตองปรับปรุงหลักสูตรแตถามีความเหมาะสมนอยตองนํามาปรับปรุงแกไข  

6. นําหลักสูตรที่ใชทดลองนํารองกับกลุมตัวอยาง ในสวนที่ตองปรับปรุงแกไข มา
ปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปใชทดลองกับกลุมตวัอยางในการวิจัยตอไป 

2 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครู 
 เปนกระบวนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ที่เปนครูที่สอนสาระ

วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 มีรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี   

1. จุดประสงคของการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยมจุีดประสงคยอยคือ 

 1.1  เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝกอบรมดานความรูความคิดของครูผูเขารับการฝกอบรม
การออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น กอนและหลังการฝกอบรม 

1.2  เพ่ือศกึษาความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมดานความสามารถในการ
สรางและใชบทปฏิบตักิารทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

1.3  เพ่ือศึกษาเจตคตขิองครูที่เขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการ ที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

1.4  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม              
ครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น 

1.5  เพ่ือศึกษาผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมตอผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียน
วิชาวทิยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาขึ้น 

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรในการวิจัย คือ ครูที่สอนสาระวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 สังกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนระดบัชวงชั้นที่ 3 ในจังหวัดกาญจนบุรี  
ปการศึกษา 2550 

กลุมตัวอยางใชในการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนกลุมตัวอยางทีเ่ลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จากกลุมตัวอยางครูที่สอนสาระ
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 2 ที่สมัครเขารับการฝกอบรมจํานวน 13 คน และนกัเรียน
ที่เรียนโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ทีค่รูผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาขึ้น 

3. แบบแผนการทดลอง 
   ในการวางแผนการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบ หน่ึงกลุมทดสอบ

กอนและหลังการทดลอง (One-group pretest-posttest design)(Campbell; & Stanley.  1966 : 7–13; 
Cate.  1985 : 70;  Fraenkel; &  Wallen.  2005 : 271 - 272) ดังรูปแบบตอไปน้ี 

 
 
 
 
     เม่ือ   O1 คือ การทดสอบกอนการฝกอบรม 
             X  คือ การใหการฝกอบรม 
         O2 คือ การทดสอบหลังการฝกอบรม 
 
4.  การดําเนินการทดลอง 

   การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม มีรายละเอียดในการดําเนินการดังน้ี 
4.1 ขั้นเตรียมการทดลองใชหลกัสูตร เปนขั้นตอนของการเตรียมความพรอมที่จะ

ใชหลักสตูรกบักลุมตวัอยาง มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
4.1.1 ติดตอประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสนอโครงการหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยการประสานงานกับครูวิทยาศาสตรในเขตพ้ืนที่ เพื่อแจงและ   
สงโครงการ พรอมใบสมัครไปใหครูผูสอนสาระวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ทราบและสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือการออกแบบ  บท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1.2 ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรยีนทามะกาวทิยาคม อําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี เสนอหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่  เพ่ือขอความอนุเคราะหใชสถานที่และอุปกรณตางๆที่ใชในการฝกอบรม 

4.1.3 เตรียมเอกสารและสื่อ มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. เตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวย หลักสูตรการ

ฝกอบรม ใบงาน ใบความรู คูมือวิทยากร  
2. เตรียมเครื่องมือที่ใชประเมินผลการฝกอบรม ประกอบดวย 

1. แบบทดสอบวดัความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและ   
การออกแบบบทปฏบิัติการวิทยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม 

 O1     X      O2 
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2. แบบประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทํา     
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

3. แบบนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนรูและการประเมนิผลการใชบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูพัฒนาขึน้  

4. แบบวัดเจตคติของครูที่เขารับการฝกอบรมตอการออกแบบ            
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารบัการฝกอบรมตอหลักสูตร
ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น 

6. แบบทดสอบความสามารถของนักเรยีนในการใชความรูวิทยาศาสตร
อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 

7. แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

4.2  ขั้นดําเนนิการทดลองฝกอบรม มีกระบวนการดําเนินงานเปน 3 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 การดําเนินการฝกอบรมในหองอบรม เปนการใหการฝกอบรม รูปแบบ

การอบรมนอกสถานที่ทาํงานในหองที่จัดกิจกรรมฝกอบรมโดยตรง โดยจัดการฝกอบรม จํานวน 5 วัน 
ใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตามหลักจิตวทิยาการเรยีนรูผูใหญ และหลักการเรยีนรูโดยการกระทํา
(Learning by doing) กิจกรรมเนนการปฏิบัติเปนสวนใหญสลับกับการเรียนรูภาคทฤษฎีและการ
นําเสนองาน รวมเวลา 35 ชั่วโมง ผูวิจัยเปนวิทยากรในการใหการฝกอบรม 

  ระยะที ่2 การดําเนินการหลังการฝกอบรมในหองอบรม ดําเนินการโดยใหครู   
ผูเขารับการฝกอบรมนําบทปฏิบัติการที่ออกแบบไปทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไข 
จากนั้นนําไปทดลองใชในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ประมาณ 5 คาบ ระหวางนั้นมีการนิเทศ
ติดตามผลและใหความชวยเหลือครูในแตละโรงเรียนเปนชวงๆจํานวน 2 ครั้ง 

  ระยะที่ 3 การจัดสัมมนานําเสนอผลการใชบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เปนเวลา 1 วัน 6 ชั่วโมง 

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งน้ี   ดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูสมัครเขารับการอบรมกอนการฝกอบรม

ครูวิทยาศาสตรเพ่ือการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยผูวิจัยติดตามผล
การสมัครเขารับการฝกอบรมดวยตนเอง โดยรับใบสมคัรคืนทางไปรษณีย แลวจัดกลุมครูเพ่ือเขารับ
การฝกอบรม 

ระยะที ่2 การเก็บรวบรวมขอมูลในกระบวนการฝกอบรมในหองอบรมกอนและหลัง
การฝกอบรมในหองอบรม มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี   

1. กอนการฝกอบรมในหองอบรม เก็บรวบรวมขอมูลจากผลการทดสอบครู 
ผูเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบทดสอบวดัความรูความคิดเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ
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บทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร และแบบประเมินผลการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นกอนการฝกอบรม 

2. ระหวางการฝกอบรมในหองอบรม เก็บรวบรวมขอมูลจากผลการประเมิน
ตามแบบประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น 

3. หลังจากจบการฝกอบรมในหองอบรม  เก็บรวบรวมขอมูล  
3.1  ผลจากแบบวดัความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการ

ออกแบบบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร หลังการฝกอบรม 
3.2 ผลจากการประเมินความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนรูและการประเมินผลโดยใชบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
จากแบบนิเทศติดตามผล และจากผลการจัดประชุมสัมมนาการนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรูโดย
ใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  

3.3 ผลจากแบบวดัเจตคตขิองครูตอการออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น  

3.4  ผลจากแบบวดัความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทาง
วิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 

3.5 ผลจากแบบวดัของเจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏบิัตกิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 ระยะที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูล ผลการใชหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือ 
การออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น จากแบบสอบถามความคิดเห็นของครู       
ผูเขารับการฝกอบรมตอการใชหลักสตูรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

6.  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการดําเนินการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไว 
โดยมีกระบวนการวิเคราะหดังน้ี 

6.1 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 1 เพ่ือหาประสิทธภิาพของหลักสูตร โดยการเปรียบเทยีบ
รอยละของคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรมระหวางการฝกอบรม ประกอบดวย
คะแนนการออกแบบและจดัทําบทปฏบิตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นและคะแนนผลการปฏิบัติ
ในแตละกิจกรรมการฝกอบรม และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบหลังการฝกอบรม กับเกณฑที่กําหนด
(รอยละ 70) 

6.2 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานความรูความคิด
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตักิารวิทยาศาสตรกอนและหลังการฝกอบรม 
โดยใชสถิตินอนพาราเมตริก(Nonparametric statistics)แบบการทดสอบเครื่องหมาย(Sign test) ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิต.ิ01 จากสูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2550: 342) 
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    N =  เครื่ององหมายบวก  + X 
  เม่ือ   N =  ผลรวมของเครื่องหมายบวกและลบ(ผลตางของคะแนนสอบกอนและหลัง

การฝกอบรม) 
X =  จํานวนเครื่องหมายลบ(ผลการสอบหลังการฝกอบรมมากกวากอนการ

ฝกอบรม) 
 

6.3 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  กอนและหลังการฝกอบรมโดย
ใชสถติินอนพาราเมตริกแบบการทดสอบเครื่องหมายที่ระดับนัยสําคญัทางสถิต.ิ01  

6.4  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 จากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความสามารถในการจัดการเรียนรูและประเมินผลการจดัการเรียนรูโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นและผลจากการนําเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนา เปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนด(รอยละ75)โดยใชสถิติ นอนพาราเมตริกแบบการทดสอบเครื่องหมายที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิต.ิ01 และการบรรยายสรุปขอมูลการนําเสนอ 

6.5 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 จากการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลเจตคติของ
ครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ โดยหาคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนด(3.5) 

6.6 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 6 จากการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลความคิดเห็น
ของครูผูเขารบัการฝกอบรมตอหลกัสตูรการออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดย
หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนด(3.5)  
 สําหรับขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในคําถามปลายเปดและขอเสนอแนะในแบบสอบถาม นํามา
สรุปผลแลวนําเสนอเปนรายขอ เพ่ือนําไปอภิปรายผลและปรับปรุงหลักสูตร 

6.7 ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 7 จากการเปรียบเทียบคาเฉลีย่คะแนนความสามารถ
ในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นกับเกณฑที่กําหนด(รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
โดยใชการทดสอบคาซีแบบกลุมตัวอยางเดียว (One sample Z-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ.ิ01 

6.8 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 จากการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลดานเจตคติ
จากแบบวัดเจตคตขิองนักเรยีนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยหา
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด(3.5) 
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ขั้นตอนที่ 4   การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
การดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือ

ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง มีกระบวนการ 2 ขั้นตอนยอยดังน้ี 

1 การประเมนิผลการใชหลักสูตรฝกอบรม มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
และผลของการใชหลักสตูร แบงเปน 2 สวน คือ 

1. ผลที่เกิดกับครูผูเขารับการฝกอบรม โดยวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร ความสามารถในการออกแบบและจัดทํา 
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น และความสามารถในการจัดการเรียนรูและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เจตคตขิองครูผูเขาฝกอบรมตอการ
ออกแบบบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  ความคิดเห็นของครูผูเขาฝกอบรมตอหลกัสูตร
ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น   

2. ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ ผลการทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใช
ความรูทางวทิยาศาสตรมาอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น และผลของการวดัเจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนรู
โดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  

2 การปรับปรุงหลักสูตร มีจุดประสงคเพ่ือนําหลักสูตรที่นําไปทดลองใชและประเมินผล
การใช แลวมาปรับปรุงเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชและเผยแพร  โดยการนําผล
จากการประเมินหลักสูตรจากเครื่องมือตางๆ ขอเสนอแนะของครูผูเขารับการฝกอบรม ตลอดจน  
นําขอมูลจากการจัดประชุมสัมมนาผลการใชบทปฏิบตักิารที่ครูออกแบบไปใชในการจัดการเรียนรู    
มาดําเนินการปรับปรุงแกไขรายละเอียดตางๆของหลักสูตร จนไดหลักสูตรฝกอบรมที่สมบูรณ  
สามารถนําไปใชจัดการฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือการออกแบบบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ในการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูในชวงชั้นที่ 3 ตอไป 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยและพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งน้ี มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 2) การออกแบบและสรางหลักสูตร 3) การทดลองใชหลักสูตร และ     
4) การประเมนิผลและปรบัปรุงหลกัสตูร ดังนั้นจึงนําเสนอขอมูลตามขั้นตอนดังกลาวขางตนดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาคนควาขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร  
  การศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร แบงการศึกษาเปน 2 ขั้น

คือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู และ2) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร ซ่ึงไดผลการศึกษาดังน้ี 

1.  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เปนการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ แนวคดิการพฒันาครู รูปแบบการฝกอบรม ภูมิปญญาทองถิ่น การออกแบบ
บทปฏบิัติการ และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู ผลการศึกษาสรปุไดดังน้ี 

  1.1 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร จะตองใชวิธีการหลากหลายและสอดคลองกัน 
โดยใหเปนไปตามจุดมุงหมายของผูตองการพัฒนาโดยเนนผลที่จะเกิดกับครู 4 อยาง คือ การพัฒนา
ความรูดานเนื้อหาวิชาการทางวิทยาศาสตร การพัฒนาความรูดานวิชาชีพครู การพัฒนาสังคม   
แหงการศึกษาวิชาชีพ และการพัฒนาลักษณะความเปนผูนํา 

  1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ  
การหาความตองการของการฝกอบรม การสรางหลักสูตรฝกอบรม การทดลองใชหลักสูตรและ    
การประเมินผลการใชหลกัสตูร ซ่ึงการหาความตองการของการฝกอบรมสามารถใชวิธีการศึกษาขอมูล
จากผลการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ มีการจัดกิจกรรมการฝกอบรมแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูผูใหญ โดยมีการประเมินติดตามผลทั้งกอนการฝกอบรม ระหวางการ
ฝกอบรมและหลังการฝกอบรมตามแนวคิดของเคิรกแพททริก 

  1.3 การศึกษาหลักการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พบวาบทปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษาที่ดีตองเปนบทปฏบิัติการที่งาย ไมเกินความสามารถของนักเรียน 
นาสนใจ ประกอบดวยกระบวนการออกแบบที่สําคัญคือ 1) การเลือกหัวขอการทดลอง 2) การเขียนปญหา 
3) การเขียนสมมติฐานการทดลอง 4) การกําหนดวิธีการทดลอง  5)การเขียนวธิีการทดลองและวัสดุ
อุปกรณ 6) การกําหนดการายงานผลการทดลอง 6) การทดลองนํารองบทปฏิบัติการที่ออกแบบ 
7) การวิเคราะหขอบกพรอง 8) การเขียนบทสรุปและกําหนดหัวขอใหสอดคลอง และ9) การเขียน   
บทวเิคราะห  

  1.4 การศึกษารวบรวมและวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรีและราชบุรี สําหรบัใชเปนกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรูสําหรับครูที่สอนชวงชัน้ 3
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ในการจัดการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
ซ่ึงจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และคนควาจากแหลงตางๆ แลวคัดเลือกภูมิปญญาที่เหมาะสม
สามารถใชเปนกิจกรรมการฝกอบรมสําหรับครูเร่ือง สารและสมบัติของสาร(สาระที่3)ได สรุปผล  
การคัดเลือกในตาราง  2 

 
ตาราง 2 ผลการคัดเลือกภูมิปญญาทองถิน่เพ่ือใชเปนกจิกรรมในการฝกอบรมครูหลักสตูรการออกแบบ  

บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การตมปลาไมใหมี
กลิ่นคาว 

ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายหลักการแยกสาร
ดวยวิธีการกรอง การ
กลั่น การตกผลึก การ
สกัด และนําวธิีการแยก
สารไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 
ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัต ิมวลและพลังงาน
ของสาร เม่ือสารเกิดการ
ละลาย เปลี่ยนสถานะ
และเกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมทั้งวิเคราะหปจจัยที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสาร 
 
 

 
1.อธิบายและยกตัวอยางการนํา
หลักการแยกสารไปใชในชวีิต 
ประจําวัน   

 
 
 
 
 

1.ทดลอง อธิบายการเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีและยกตัวอยาง
ผลของปฏิกิริยาเคมี   
2. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพลังงาน 
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ
ของสาร การละลายและการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ยกตัวอยางการใชประโยชน   
3. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาร  

- สมบัติของโปรตีน 
และปฏิกิริยาเคมี
การทดสอบ
สารอาหาร 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทาํความ
สะอาดเครื่องใช 

ว3.1 
(3)สํารวจตรวจสอบสาร
เน้ือเดียว อภิปรายและ
อธิบายสมบตัคิวามเปน
กรด-เบสของสารละลาย 
คาpH ของสารละลาย 
และการนําความรู
เกี่ยวกบักรด-เบสไปใช
ประโยชน 
ว 3.2 
(3) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปรายและ
อธิบายเกี่ยวกบั
ปฏิกิริยาเคมี และ
สมการเคมีของโลหะกบั
กรด กรดกบัเบส กรด
กับคารบอเนตและนํา
ความรูเกี่ยวกบั
ปฏิกิริยาของสารเหลานี้
ไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวัน 

 
1.ทดสอบและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาpH กับ
สมบตัิความเปนกรด-เบสของ
สารละลาย   
2. สํารวจและอธิบายสมบตัขิอง
สารละลายกรด-เบสที่ใชใน
ชีวติประจําวัน 

 
 
1. ทดลอง อธบิาย และเขียน
สมการเคมีแสดงการเกิด 
ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับกรด 
กรดกับเบส และกรดกับ
คารบอเนต    
 

- การเกิดปฏิกิริยา
โลหะกับสารละลาย 
กรด 
- สารประกอบ
คารบอเนต กับ
สารละลายกรด 
- การใชประโยชนของ
สารละลายกรด-เบส
ในชีวิตประจําวัน 

นํ้าฝาง 
 
 

ว 3.1 
 (1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห 
อภิปรายสมบัติตางๆ 
ของสารจําแนกสาร
ออกเปนกลุมตามเนื้อ
สารหรือขนาดของ
อนุภาค 

 
1.ทดสอบและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาpH 
กับสมบัตคิวามเปนกรด-เบส
ของสารละลาย   
2.สํารวจและอธิบายสมบัติของ
สารละลายกรด-เบสที่ใชในชีวติ 
ประจําวัน และผลที่มีตอตนเอง 

- สมบัติการละลาย   
ของสาร  
- คาความเปนกรด-
เบสของสารละลาย 
- อินดิเคเตอร 
- การแยกสารดวย
วิธีการสกัดดวยตัวทํา
ละลาย 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

นํ้าฝาง 
 

(5)สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ 
การสกัด และนําวิธีการ
แยกสารไปใช
ประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 

1.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกบัการ
แยกสารโดย สกัดดวยตวัทาํ
ละลาย 

 

นํ้าวานกาบหอย 
 
 
 

ว 3.1 
 (1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห 
อภิปรายสมบัติตางๆ 
ของสารจําแนกสาร
ออกเปนกลุมตามเนื้อ
สารหรือขนาดของ
อนุภาค 
 
(5)สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ 
การสกัด และนําวิธีการ
แยกสารไปใช
ประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 

 
1.ทดสอบและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาpH 
กับสมบัตคิวามเปนกรด-เบส
ของสารละลาย   
2.สํารวจและอธิบายสมบตัิของ
สารละลายกรด-เบสที่ใชใน
ชีวติประจําวัน และผลที่มีตอ
ตนเอง 
1.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกบั
การแยกสารโดย สกัดดวยตัวทํา
ละลาย 

- สารละลาย 
- สมบัติการละลาย   
ของสาร 

- คาความเปนกรด-
เบส ของสารละลาย 

- อินดิเคเตอร 
- การแยกสารดวย
วิธีการสกัดดวยตัว
ทําละลาย 

การทํากลวยฉาบ 
 
 

ว3.1 
(5)อธิบายและ
ยกตัวอยางการนํา
หลักการแยกสารไปใช
ในชีวติประจําวัน 

 
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการ ตกผลกึ  

 2. อธิบายและยกตวัอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

- สารละลาย 
- สมบตัิการละลาย     
ของสาร 

- การแยกสารโดย
การ ตกผลึก 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทํากลวยฉาบ 
 

 
 
ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติ 
มวลและพลังงานของ
สาร เม่ือสารเกิดการ
ละลาย เปลี่ยนสถานะ 
รวมทั้งวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสาร 

3. สํารวจและอธิบายองคประกอบ
ของสาร 
 
1.  ทดลองและอธิบายสมบตัิ
ของสารเกี่ยวกับจุดเดือด จุด
หลอมเหลว และการละลายใน
ตัวทําละลาย   

 

 

การทําปูนกินกับ
หมาก 
 
 
 

 ว3.1 
(3.)สํารวจตรวจสอบ
สารเนื้อเดียว อภิปราย 
และอธิบายสมบัติ
ความเปน กรด-เบส
ของสารละลาย คา pH 
ของสารละลาย และ
การนําความรูเกี่ยวกับ
กรด-เบสไปใช
ประโยชน 
 
5) สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายหลักการแยก
สารดวยวิธกีาร สกัด 
และนําวิธีการแยกสาร 

 
1. ตรวจสอบความเปนกรด-
เบสของสารละลายโดยใช        
อินดิเคเตอร   
2. ทดสอบและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาpH 
กับสมบัตคิวามเปนกรด-เบส
ของสารละลาย   
3. สํารวจและอธิบายสมบัติของ
สารละลายกรด-เบสที่ใชในชีวติ 
ประจําวัน และผลที่มีตอตนเอง 
1.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกบั
การแยกสารโดยการ สกัด  
2. อธิบายและยกตัวอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน   

- สารละลาย  
- สมบัติการละลาย   
ของสาร 

- คาความเปนกรด-
เบสของสารละลาย 

- อินดิเคเตอร 
- การแยกสารดวย
วิธีการสกัดดวยตัว
ทําละลาย 

- การเกิดปฏิกิริยา
เคมีของสาร 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทําปูนกินกับ
หมาก 
 

ไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 
ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
สมบัต ิและพลังงาน 
ของสาร เม่ือสารเกิด
การละลาย และเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีรวมทั้ง
วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของสาร 

 
 
 

1. ทดลอง อธบิายการเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีและยกตัวอยาง
ผลของปฏิกิริยาเคมี   
2. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพลังงาน 
อุณหภูมิกับ การละลายและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ยกตัวอยางการใชประโยชน   
3. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาร 

 

การเผาถาน 
 
 

 ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
สมบัติ มวลและพลังงาน 
ของสาร เม่ือสารเกิด
การละลาย เปลี่ยน
สถานะและเกดิ 
ปฏิกิริยาเคม ีรวมทั้ง
วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของสาร 

 
1. ทดลองและอธิบายสมบตัิ
ของสารเกี่ยวกับจุดเดือด         
จุดหลอมเหลว 
 2. ทดลอง อธิบายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ยกตัวอยางผลของปฏิกิริยาเคมี   
3. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพลังงาน 
อุณหภูมิกับและการเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีและยกตัวอยาง
การใชประโยชน   
4. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาร 

- การเกิดปฏิกิริยา
เคมีของสารกับ
ออกซิเจน 

- พลังงานกับ    
การเปลี่ยนแปลง
ของสาร 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทําน้ําสมควันไม 
 

ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิ ีการ
กลั่น และนําวธิีการ
แยกสารไปใชประโยชน 
ไดอยางเหมาะสม 
ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ มวลและพลังงาน
ของสาร เม่ือสารเกิด
การละลาย เปลี่ยน
สถานะและเกดิ 
ปฏิกิริยาเคม ีรวมทั้ง
วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของสาร 

 
1. ทดลองและอธบิายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกลั่น  

 2. อธิบายและยกตวัอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน   
 
1. ทดลอง อธบิายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ยกตัวอยางผลของปฏิกิริยา
เคมี   

2. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพลังงาน 
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ
ของ การเกิดปฏิกิริยาเคม ีและ
ยกตัวอยางการใชประโยชน   

3. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงของสาร 

- การเกิดปฏิกริิยา
เคมีของสารกับ
ออกซิเจน 
- พลังงานกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
สาร 
- การแยกสารโดย  
การกลั่น 

การทําน้ําตาลปก 
 

 ว3.1 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห 
อภิปรายสมบัติตาง ๆ 
ของสารจําแนกสาร
ออกเปนกลุมตามเนื้อ
สารหรือขนาดของ
อนุภาค 

 

 
1. สํารวจ ทดลอง วิเคราะห 
และอธิบายสมบัติทางกายภาพ
ของสาร   

2. จําแนกสารเปนกลุมตาม
ลักษณะของเนื้อสารและขนาด
ของอนุภาค   
 

- สารละลาย  
- ความเขมขนของ
สารละลาย 
- สมบัติของการ
ละลายของสาร 
- และปจจัยที่มีตอ
สมบัติการละลาย
ของสาร 
- การแยกสารโดย
การระเหยแหง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทําน้ําตาลปก 
 

 
 
 
 
 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ 
การกลั่นการตกผลึก 
และนําวธิีการแยกสาร
ไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

3. สํารวจ ทดลอง และอธิบาย
ความแตกตางระหวางสมบตั ิ
ลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อ
เดียว ขนาดอนุภาคของสาร
แขวนลอย สารละลาย 

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกลั่น   
การตกผลึก  

 2. อธิบายและยกตวัอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน    

- การตกผลึก 
- การนําวิธีการ
แยกสารมาใช
ประโยชนอยาง
เหมาะสม 

การยอมผาสะบั้น
เอวของชาวกะเหรี่ยง 

ว3.1 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห 
อภิปรายสมบัติตาง ๆ 
ของสารจําแนกสาร
ออกเปนกลุมตามเนื้อ
สารหรือขนาดของ 
อนุภาค 
 
 
 
 
 

5) สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายหลักการแยก
สารดวยวธิ ีการสกัด 
และนําวธิีการแยกสาร 

 
1. สํารวจ ทดลอง วิเคราะห 
และอธิบายสมบัติทางกายภาพ
ของสาร   
2. จําแนกสารเปนกลุมตาม
ลักษณะของเนื้อสารและขนาด
ของอนุภาค   
3. สํารวจ ทดลอง และอธิบาย
ความแตกตางระหวางสมบตั ิ
ลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อ
เดียว สารเนื้อผสม ขนาด
อนุภาคของสารแขวนลอย 
สารละลาย 

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกรอง และ
การสกัด 

- สารละลาย 
- สมบัติการละลาย  
ของสาร  
- การแยกสารดวย
วิธีการสกัดดวยตัว
ทําละลาย 
- การนําวิธีการแยก
สารมาใชประโยชน
อยางเหมาะสม 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การยอมผาสะบั้น
เอวของชาวกะเหรี่ยง 

ไปใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 

2. อธิบายและยกตัวอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

 

การทํายาดอง 
 

ว3.1 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห 
อภิปรายสมบัติตาง ๆ 
ของสารจําแนกสาร
ออกเปนกลุมตามเนื้อ
สารหรือขนาดของ 
อนุภาค 
 
 
 
 
 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ
สกัด และนําวธิีการ
แยกสารไปใชประโยชน 
ไดอยางเหมาะสม 

 
1. สํารวจ ทดลอง วิเคราะห 
และอธิบายสมบัติทางกายภาพ
ของสาร   

2. จําแนกสารเปนกลุมตาม
ลักษณะของเนื้อสารและขนาด
ของอนุภาค   
3. สํารวจ ทดลอง และอธิบาย
ความแตกตางระหวางสมบตั ิ
ลักษณะเนื้อสารของสารเนื้อ
เดียว สารเนื้อผสม ขนาด
อนุภาคของสารแขวนลอย 
สารละลาย 

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกรอง    
การสกัด   
 2. อธิบายและยกตวัอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

- สารละลาย  
- สมบัติการละลาย  
ของสาร 

- การแยกสารดวย
วิธีการสกัดดวย 
ตัวทําละลาย 

- การนําวิธีการแยก
สารมาใชประโยชน
อยางเหมาะสม 

สาโทคุณลํายอง 
 

ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบและ
อธิบายหลักการแยกสาร
ดวยวิธีการกรอง การ
ตกตะกอนและนําวิธีการ
แยกสารไปใชประโยชน
ไดอยางเหมาะสม 

 
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกรอง  
การสกัด  
2. อธิบายและยกตัวอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

- ปฏิกิริยา          
การหมักแปง 
- การแยกสารโดย
วิธีการกรอง 
- การแยกสารดวย
วิธีการตกตะกอน 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรู ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

สาโทคุณลํายอง ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการเปลี่ยนแปลง
สมบัต ิมวลและ
พลังงานของสาร เม่ือ
สารเกิดการละลาย 
เปลี่ยนสถานะและ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
รวมทั้งวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสาร 

 
1. ทดลอง อธบิายการเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีและยกตัวอยาง
ผลของปฏิกิริยาเคมี   

2. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของสาร   

 
 

การทําเตาหูแข็ง 
 

ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ
กรอง การตกตะกอน 
และนําวธิีการแยกสาร
ไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

 

1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการกรอง  
การสกัด  
2. อธิบายและยกตัวอยางการนํา
หลักการแยกสารไปใช         
ในชีวติประจําวัน 

- สารละลาย 
- สมบัติการละลาย 
ของสาร 
- การแยกสารโดย
วิธีการตกตะกอน 
- การนําวิธีการ
แยกสารมาใช
ประโยชนอยาง
เหมาะสม 

การกําจัดกลิ่นคาว
จากการรับประทาน
อาหารทะเล 
 

ว3.2 
(4)สืบคนขอมูลอภิปราย 
และอธิบายเกีย่วกับผล
ของสารเคมี ปฏิกิริยา
เคมีตอสิ่งมีชีวติและ
สิ่งแวดลอมตระหนักถึง
การใชสารเคมีอยาง
ถูกตองคุมคา ปลอดภัย 

 
1. สํารวจ สืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
สารเคมีในผลติภัณฑที่ใชใน
ชีวติประจําวัน 
 

- การนําสารเคมี   
มาใชประโยชน
อยางเหมาะสม 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การปองกันการเกิด
สนิมเหล็กของ
เครื่องใช 
 

ว3.2 
(3) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย
และอธิบายเกีย่วกับ
ปฏิกิริยาเคม ีและ
สมการเคมีของ
ปฏิกิริยาระหวางโลหะ
กับออกซิเจน โลหะกับ
นํ้า โลหะกับและนํา
ความรูเกี่ยวกบั
ปฏิกิริยาของสาร
เหลานี้ไปใชประโยชน
ในชีวติประจําวัน 

 
1. ทดลอง อธบิาย และเขียน
สมการเคมีแสดงการเกิด 
ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับ
ออกซเิจน โลหะกับนํ้าโลหะกับ
กรด  
2. สืบคนขอมูลและนําเสนอ
ตัวอยางการใชประโยชน
ความรูเกี่ยวกบัปฏิกิริยาเคมี   
3. สํารวจและอธิบายการ
ปองกันการสึกกรอนของโลหะ 

- ปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดปฏิกิริยา
เคมี 

- การเกิดปฏิกิริยา
เคมีของสาร 

- การนําความรู
เรื่องการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมมีาใช
ประโยชนอยาง
เหมาะสม 

การทําความสะอาด
ผิวกาย 

ว3.1 
(3)สํารวจตรวจสอบสาร
เน้ือเดียว อภิปราย 
และอธิบายสมบัติ
ความเปน กรด-เบส
ของสารละลาย คา pH 
ของสารละลาย และ
การนําความรูเกี่ยวกับ
กรด-เบสไปใชประโยชน 

 
1. สํารวจและอธิบายสมบตัขิอง
สารละลายกรด-เบสที่ใชในชีวติ 
ประจําวัน และผลที่มีตอตนเอง
และสิ่งแวดลอม 
 

- การนําสารเคมีมา
ใชประโยชนอยาง
เหมาะสม 

ไขเค็มใบเตย 
 

ว3.1 
(2) สืบคนขอมูล
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
อนุภาคของสารใน
สถานะตาง ๆ  

 
1. สืบคนขอมูลและอธบิายการ
เคลื่อนไหว ของอนุภาคของ
สารในสถานะสารละลาย   
 

- การแพรของสาร 
- อนุภาคของสาร 
- การใชประโยชน
สารเคมีโดยใช
ขนาดอนุภาค    
ของสาร 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น มาตรฐานชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรู ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

การทําขนมตาล ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิีการ
กรอง และนําวิธีการ
แยกสารไปใช
ประโยชน ไดอยาง
เหมาะสม 
ว3.2 
(1) สังเกต สํารวจ
ตรวจสอบ อภิปราย 
อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงสมบัต ิ
สาร เม่ือสารเกิด 
ปฏิกิริยาเคม ีรวมทั้ง
วิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของสาร 

 
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ
การแยกสารโดยการ  

2. อธิบายและยกตัวอยางการ
นําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน   
 
 
 
1. ทดลอง อธบิายการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และ
ยกตัวอยางผลของปฏิกิริยา
เคมี   

2. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพลังงาน 
อุณหภูมิกับการเกิดปฏิกิริยา
เคมี และยกตวัอยางการใช
ประโยชน   

 

- ปฏิกิริยาการหมัก 
- การแยกสารโดย
วิธีการกรอง 
- การเปลี่ยนแปลง
ของสารเมื่อไดรับ
ความรอน 
- การทดสอบกาซ 

การยอมผมดวยน้ํา
ใบเทยีนกิ่ง 

ว3.1 
(5) สํารวจตรวจสอบ
และอธิบายหลักการ
แยกสารดวยวธิ ีการ
สกัด และนําวธิีการ
แยกสารไปใช
ประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 

 
 

1.ทดลองและอธิบายเกี่ยวกบั 
การแยกสารโดยสกัดดวย     
ตัวทําละลาย 

2. อธิบายและยกตัวอยางการนํา
หลักการแยกสารไปใชใน
ชีวติประจําวัน 

- สารละลาย 
- สมบัติการละลาย 
ของสาร 
- สารละลายกรด-
เบส 
- การใชประโยชน
จากสารเคมี 
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 จากภูมิปญญาทองถิ่นที่คัดเลือกเพ่ือจัดเปนกิจกรรมสําหรับการฝกอบรมในตาราง 2 นํามา
ทดลองนํารองในบางภูมิปญญา พบวาภูมิปญญาทองถิ่นที่ได สามารถนํามาใชเปนกิจกรรมและใช
เปนบทปฏิบตักิารเพื่อการฝกปฏิบัตใินการฝกอบรมครู สรุปไดดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 ผลการคัดเลือกภูมิปญญาทองถิน่หลังการทดลองนํารอง เพ่ือนํามาใชเปนบทปฏบิัติการ

เพ่ือการฝกปฏิบัตใินการฝกอบรมครู 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น ผลการเลือกใช เหตุผล 
การตมปลาไมใหมีกลิ่นคาว ไมใชเปนบทปฏิบัติการ 

 
มีความเกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
ชวงชั้น 3 นอย 

การทําความสะอาดภาชนะ
ทองเหลืองและแกว 

ใชเปนบทปฏบิัติการ 
 

เปนสิ่งที่นักเรยีนพบเห็นบอย
สามารถออกแบบบทปฏิบตัิการและ
อธิบายเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมีไดดี 

นํ้าฝาง ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนการทดลองที่งาย ใชเวลานอย 
และสามารถใชเปนกิจกรรมที่ให
นักเรียนคิดวิเคราะหได 

นํ้าวานกาบหอย ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนการทดลองที่ทํางาย มีประโยชน 
แตซํ้ากับนํ้าฝาง 

การทํากลวยฉาบ ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนกิจกรรมที่สามารถอธบิายไดดี
ทางวิทยาศาสตรแตใชเวลานานและ
ใชอุปกรณมาก 

การทําปูนกินกับหมาก ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนสิ่งนาสนใจที่นักเรียนควรรู
เน่ืองจากพบเห็นมานานและอธิบาย
ไดดวยความรูทางวิทยาศาสตรใน
สาระการเรียนรูชวงชั้นที3่ 
นอกจากนั้นยังสามารถใชความรู
หลายเรื่องมาอธิบายจากปฏิบัติการ
เดียว 

การกําจัดกลิ่นคาวจากการ
รับประทานอาหารทะเล 

ไมใชเปนบทปฏิบัติการ 
 

เปนภูมิปญญาที่ยังอธิบายดวย
ความรูทางวทิยาศาสตรไมชดัเจน 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

การเผาถาน ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนสิ่งนาสนใจที่นักเรียนควรรู
เน่ืองจากเห็นมานานและอธิบาย
ไดดวยความรูทางวิทยาศาสตร
ในสาระการเรยีนรูชวงชั้นที3่ 

การทําน้ําสมควันไม ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนสิ่งนาสนใจที่นักเรียนควรรู
เน่ืองจากเห็นมานานและอธิบาย
ไดดวยความรูทางวิทยาศาสตร
ในสาระการเรยีนรูชวงชั้นที3่ แต
การปฏิบัติการยุงยากกวาการ
เผาถาน 

การทําน้ําตาลปก ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนปฏิบตัิการที่นาสนใจแต ยัง
ไมถึงฤดูกาล และความรูบาง
เรื่อง ยังคิดหาเครื่องมือทดสอบ
ใหเห็นจริงไมได 

การยอมผาสะบั้นเอว ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนสิ่งนาสนใจที่นักเรียนควรรู
เน่ืองจากเห็นมานานและอธิบาย
ไดดวยความรูทางวิทยาศาสตร
ในสาระการเรยีนรูชวงชั้นที3่ 
และนาจะใหนักเรียนทราบถงึ 
ภูมิปญญาทองถิ่นของประชาชน
บางกลุมในทองถิ่น 

สาโทคุณลํายอง ไมใชเปนบทปฏิบัติการ 
 

เปนกิจกรรมที่ใชเวลานาน ใช
วิธีการทียุ่งยากซับซอนไมนาจะ
เหมาะกับนักเรียนในเรื่อง
กฎหมายและศีลธรรม 

การทําเตาหูแข็ง ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนสิ่งที่นักเรยีนพบอยูบอยใน
ชีวติประจําวัน วิธีการยุงยาก
ซับซอน แตสามารถหาวัตถุดิบ
(นํ้าเตาหู)ที่จะนํามาทดลองได
งาย 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

การปองกันการเกิดสนิมเหล็ก
ของเครื่องใช 

ใชเปนบทปฏบิัติการ เปนสิ่งนาสนใจที่นักเรียนควรรู
เน่ืองจากเห็นมานานและอธิบาย
ไดดวยความรูทางวิทยาศาสตร
ในสาระการเรยีนรูชวงชั้นที3่ 
อธิบายและตรวจสอบใหเห็นจริง
ไดชัดเจน นอกจากนั้นยังสามารถ
ออกแบบไดงาย เน่ืองจากมีการ
ออกแบบในเรือ่งเดียวกันมาแลว 

การทําความสะอาดผิวกาย ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนภูมิปญญาที่ยังอธิบายดวย
ความรูทางวทิยาศาสตรใหเห็น
จริงไมชัดเจน 

การทําขนมตาล ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนปฏิบตัิการที่นาสนใจมาก 
สามารถพิสูจนและอธิบายดวย
ความรูทางวทิยาศาสตรได แต 
ยังไมถึงฤดูกาล  

ไขเค็มใบเตย ไมใชเปนบทปฏิบัติการ เปนภูมิปญญาที่ยังอธิบายดวย
ความรูทางวทิยาศาสตรไมชดัเจน 

การยอมผมดวยสารละลาย
ใบเทยีนกิ่ง 

ไมใชเปนบทปฏิบัติการ 
 

เปนภูมิปญญาที่พิสูจนใหเห็น
เพ่ืออธิบายดวยความรูทาง
วิทยาศาสตรยงัไมชัดเจน 

 
จากตารางที่ 3 ในภูมิปญญาที่ไมไดนํามาใชเปนบทปฏิบัติการในแบบฝกอบรมครู ผูวิจัย

นําบางภูมิปญญา มาเปนสวนหนึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมในการฝกอบรม 
2. การศึกษาความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร 
  ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร จาก    

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏและผูบรหิารโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบขอมูลที่สอดคลองกัน คือ 
  2.1 ดานความสามารถในการสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร  ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาไปสอดแทรกในการ
จัดการเรียนรูในวิชาวทิยาศาสตรได เน่ืองจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและความรูภูมิปญญาทองถิ่นคือ
กระบวนการและความรู ที่เกีย่วของกับสาระความรูวิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู
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จากสิ่งที่อยูใกลตวัและสามารถอธิบายปรากฏการณที่นักเรียนคุนเคยในชีวติของนักเรียน นอกจากนั้น
ผูเชี่ยวชาญยังมีความเห็นเพ่ิมเติมวา สามารถสอดแทรกเขาในทุกๆรายวิชาที่จัดการเรียนรู ซ่ึง
สอดคลองตามจุดประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พุทธศักราช 2542 และฉบับ
ปรับปรุงแกไข พุทธศักราช 2545 อีกดวย 
  2.2 ดานความเปนไปไดในการนําความรูมาจัดฝกอบรมครูในเรื่องการออกแบบบท
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร พบวาสามารถนํากระบวนการออกแบบบทปฏิบัติการมาใชในการ
ฝกอบรมครูไดเพราะครูเปนผูที่มีความสาํคัญในการจัดการเรียนรู และครูมีความรูความคุนเคยกับ
แหลงทีเ่ปนความรู ที่มีอยูในทองถิ่น ถาครูรูหลักการและสามารถออกแบบบทปฏบิัติการไดเองอยาง
ถูกตอง  จะทําใหครูสามารถคิด สรางบทเรยีน และสรางผลงานจากความรูความคดิของครูเองได  
นอกจากนั้นยังจะชวยสงเสริมใหครหูาวสัดุอุปกรณที่มีอยูแลวในทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู ซ่ึง
จะทําใหนักเรยีนสนใจในวชิาวิทยาศาสตรมากขึ้น และเปนการประหยัดคาใชจาย ในการที่ตองซือ้
สารเคมีและอุปกรณที่มีราคาสูงได 
  2.3 ดานรูปแบบของการฝกอบรม พบวารูปแบบการจัดการฝกอบรมควรมีการ
ฝกอบรม ในลกัษณะใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร โดยเนนกจิกรรมใหครูผูเขารับการฝกอบรมไดลง
มือปฏิบัติและสรางความรูดวยตนเอง นอกจากนั้นผูเชีย่วชาญบางทานยังมีความเหน็วา ควรมีกิจกรรม
ที่ใหครูผูเขารบัการฝกอบรมไดมีโอกาสศึกษาภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่น เพ่ือใหครูผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดแนวคิดในการออกแบบบทปฏิบัติการและกิจกรรมในการจัดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
  2.4 ดานเนื้อหาสาระสําหรับการฝกอบรม พบวา ควรใหเน้ือหาสาระของภูมิปญญา
ทองถิ่น แลวนําสาระภูมิปญญาที่ไดมาวิเคราะหความสมัพันธกับสาระความรูวิทยาศาสตร หลังจาก
น้ันจึงนําสิ่งที่วิเคราะหไดมาหาความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่
คาดหวังในหลักสูตร  จากนั้นจึงนําไปสรางกิจกรรมบทปฏิบัติการ เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ตามสาระ  ในหลักสตูรวทิยาศาสตรชวงชัน้ที3่ และควรเพิ่มเติมแนวทางในการวัดประเมินผลการใชบท
ปฏิบตัิการเพือ่ใหครูสามารถนําบทปฏบิตัิการที่ครูออกแบบไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ดานองคประกอบที่จําเปนในกิจกรรมการจัดการฝกอบรม ผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นวา ในการออกแบบและสรางหลักสูตรการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ควรมอีงคประกอบตางๆ เพ่ือที่จะทําใหการฝกอบรมบรรลุผล โดยจะตองประกอบดวย 
เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่น เอกสารการฝกอบรมสําหรับครู คูมือวิทยากร สื่อ
ตางๆทั้งเอกสาร สื่ออิเล็กโทรนิค สําหรับการสบืคนขอมูลเพ่ิมเติมและวัสดุอุปกรณทีจํ่าเปนในการ
ปฏิบตัิการทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นที3่  
  2.6 ดานการวัดประเมินผลการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวาควรประเมินผลทั้ง
ดานความรู การปฏิบัติ และเจตคตขิองครผููเขารับการฝกอบรม  โดยควรมีการวัดประเมินผลทั้ง
กระบวนการฝกอบรม ทั้งในหองฝกอบรมและควรมีการติดตามผลความสามารถของครูผูเขารับการ
ฝกอบรม ในการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการที่ครูสรางขึ้นดวย 
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สรุปความเห็นขอผูเชี่ยวชาญพบวา การจัดการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น มีความเปนไปได รูปแบบของการฝกอบรมเปนแบบเนนการปฏิบัตกิารที่มีการสราง
ความรูดวยตนเอง โดยมีกิจกรรมที่ใหครูผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูเปนขั้นตอนและฝกออกแบบบท
ปฏิบตัิการที่มีความสอดคลองกันระหวางความรูภูมิปญญาทองถิ่นกบัมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นวชิา 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรที่กําหนดในหลักสตูร โดยมีการวัดประเมินผล
ทุกกิจกรรมในการดําเนินการจัดการฝกอบรม  
 ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบและสรางหลักสูตร 

  จากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพฒันาหลักสูตร ทําใหผูวิจัยสามารถนําความรู
และขอมูลที่ไดมาออกแบบหลักสูตรและรางหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. การกําหนดองคประกอบโครงรางหลกัสตูร โดยกําหนดองคประกอบในโครงรางหลกัสูตร 
ดังน้ี 
  1.1 ชื่อหลักสูตรฝกอบรม 
  1.2 สภาพปญหาและความจําเปน 
  1.3 หลักการของหลกัสูตร 
  1.4 เปาหมายของหลักสูตรจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  1.5 เน้ือหาของหลักสูตร 
  1.6 กิจกรรมและระยะเวลา 
  1.7 สื่อการฝกอบรม 
  1.8 ครูผูเขารบัการฝกอบรม 
  1.9 แนวทางการฝกอบรม 
  1.10 การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 

 
2. การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลในการทดลองใชหลกัสูตร  
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร

เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางขึ้น ประกอบดวยเครื่องมือและ
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

  2.1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบการสรางหลักสูตรฝกอบรม เปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางประกอบดวย 2 สวน คือ ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณและขอมูลความคิดเห็น
ของผูใหสัมภาษณ แบบสัมภาษณทีไ่ด ผานการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกบัจุดประสงค 
ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ การใชภาษาของขอคําถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบสัมภาษณ จากประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธและแกไขใหถูกตอง 
พรอมที่จะใชเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลได 
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  2.2 แบบทดสอบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการฝกอบรม เปนแบบประเมินผลแบบ
อัตนัย โดยมีสถานการณ 3 สถานการณ ประกอบดวยขอสอบ 12 ขอ ใหครูผูเขารบัการฝกอบรม
เลือกตอบ 4 ขอ แบบทดสอบที่ไดผานการทดลองหาคุณภาพ โดยนําไปทดสอบกับครูที่ผานการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นและครทูี่ไมไดผานการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นจํานวน 30 คน จากนั้นนําผลคะแนนสอบที่ไดไปหาคณุภาพ
ของขอสอบ ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบ แสดงดังตาราง  4 

 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการ

ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ขอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
P 0.48 0.54 0.53 0.50 0.53 0.48 0.53 0.53 0.58 0.60 0.53 0.59 

t 7.62 6.35 7.60 6.72 8.14 7.62 5.09 6.59 7.61 9.44 7.92 7.44 

SD 0.66 0.87 0.84 0.66 0.66 0.66 1.09 0.75 0.56 0.53 0.76 0.53 

   คาความเชื่อม่ัน = 0.967    
 
จากตาราง 4 พบวา ขอสอบทุกขอมีคาความยากอยูระหวาง 0.48 – 0.59 ซ่ึงเปนขอสอบที่มี

ความยากอยูระหวาง 0.2 – 0.8 ถือวาเปนขอสอบที่มีคาความยากอยูในเกณฑที่กําหนด และ 
ถาพิจารณาคาอํานาจจําแนกโดยพิจารณาจากคา t พบวาขอสอบทุกขอมีคา t มากกวา1.75 จึงนับ
ไดวาขอสอบทุกขอมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่ใชได นอกจากนัน้จากการวเิคราะหคาความเชือ่ม่ัน
ของขอสอบทั้งฉบับ (Alpha coefficient) พบวามีคา 0.967 แสดงวาขอสอบมีความเชื่อม่ันสูง มีคุณภาพ
ใชในการรวบรวมขอมูลได  

  1) แบบประเมินผลความสามารถในการออกแบบและจดัทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนแบบสังเกตแบบใชเกณฑการประเมิน ระหวางการฝกอบรมในหองอบรม ซ่ึงจากการ
ประเมินความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญมคีาความเหมาะสมเฉลี่ย 4.88 และมีคาความสอดคลอง
เฉลี่ย 0.97 แสดงวาแบบประเมินที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมในเกณฑดี สามารถนําไปประเมนิเพ่ือ
รวบรวมขอมูลได   

  2) แบบนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏิบัติการ  
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูเขารบัการฝกอบรมพัฒนาขึ้น เปนแบบสังเกตที่มีเกณฑการประเมิน 
และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 3 สวนคือ 

2.1) แบบสังเกตการสอนของวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก       
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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2.2) แบบสัมภาษณครูผูสอน 
2.3) แบบประเมินผลการนําเสนอผลงานของครูผูเขารับการฝกอบรม 

  3) แบบนิเทศติดตามผลการฝกอบรมที่สรางขึ้น มีคาความเหมาะสมเฉลี่ย 4.42 
และ คาความสอดคลองเฉลีย่ 0.84 จึงกลาวไดวาแบบนิเทศติดตามผลมีคุณภาพสามารถนําไปใช
รวบรวมขอมูลได 
   3.1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตร
ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ ที่ผานการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญและผาน การทดลองใชกับครูที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมภูมิ
ปญญาทองถิน่และครูที่ไมไดผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน 30 คน พบวา แบบสอบถามทุกขอมีคาอํานาจจําแนก(t)ระหวาง 2.65 – 19.00 มีคา
ความเชื่อม่ัน 0.98 แสดงวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีคุณภาพสามารถใชเปนเครื่องมือรวบรวม
ขอมูลได 
   3.2) แบบวัดเจตคตขิองครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปนแบบวัดเจตคติแบบลิเคิรท มาตราวัด 5 ระดับ ประกอบดวย
ขอความที่เปนเชิงบวกและลบ จํานวน 16 ขอ ที่ผานการทดสอบกับครูที่ผานและไมผานการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการการเรียนรูจํานวน 30 คน ผล
การวิเคราะห พบวา แบบวดัเจตคติทกุขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 2.64 – 9.00 มีคาความเชือ่ม่ัน
ทั้งฉบบั เทากบั 0.899 แสดงวาแบบวัดเจตคตทิี่สรางขึน้มีคุณภาพสามารถนําไปวดัเจตคตติอการ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได 
  4) แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบาย
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนแบบทดสอบดานความรูความคิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ 
จากการนําขอสอบจํานวน 40 ขอที่ผานการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของขอสอบ
กับเนื้อหาและจุดประสงค จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  จากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรยีนที่เคยเรยีนโดย
ใชกิจกรรมภูมิปญญาทองถิน่จํานวน 42 คน ไดขอสอบที่มีคาความยากและคาอํานาจจําแนก ที่สามารถ
นํามาใชได 25 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน(KR-20) ของขอสอบทั้งฉบบั 0.774 แสดงวาแบบทดสอบเปน
ขอสอบที่มีคณุภาพใชทดสอบได จากนั้นเลือกใชขอสอบเพียง 20 ขอจัดทําเปนแบบทดสอบสําหรับ
ใชประเมินผลในการหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝกอบรม 
  5) แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนแบบวัดเจตคตแิบบลเิคิรท มาตราวดั 5 ระดับ ประกอบดวยขอความทีเ่ปนเชงิบวกและลบ 
จํานวน 20 ขอ ผลการวิเคราะหคุณภาพจากการนําไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนดวยกิจกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น 39 คน ผลการวิเคราะหพบวา แบบวัดดังกลาวมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 
3.54–19.00 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบบั 0.86 แสดงวา แบบวดัทุกขอสามารถนําไปใชเปนแบบวัด
เจคตินักเรียนได 
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 3. การประเมินโครงรางหลักสูตร 
  ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของหลักสูตร จากผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ทาน ไดผลการประเมิน ดังน้ี 
1. ผลการประเมนิผลโครงรางหลักสูตรฝกอบรม แสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย( X ) และระดับความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือ

ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

รายการประเมิน X  SD ระดับความเหมาะสม 
1.สภาพปญหาและความจําเปน       4.4 0.63 มาก 
2.จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม  4.55 0.68 มากที่สุด 
3.หัวขอวิชาการฝกอบรม  4.53 0.75 มากที่สุด 
4.กิจกรรมการฝกอบรม  4.48 0.64 มาก 
5.สื่อการฝกอบรม  4.4 0.69 มาก 
6.การวัดและประเมินผล 4.4 0.89 มาก 
7.การประเมินหนวยการเรียนรู  4.52 0.65 มากที่สุด 

7.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 4.53 0.68 มากที่สุด 
7.2 หนวยการเรียนรูที่ 2  4.43 0.75 มาก 
7.3 หนวยการเรียนรูที่ 3  4.51 0.73 มากที่สุด 
7.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 4.53 0.60 มากที่สุด 
7.5 หนวยการเรียนรูที่ 5 4.53 0.60 มากที่สุด 
7.6 หนวยการเรียนรูที่ 6  4.60 0.53 มากที่สุด 
คาเฉลี่รวม 4.52 0.74 มากที่สุด 

 
จากตาราง 5 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 

เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 7 รายการประเมินหลัก แตละรายการ
ประเมินหลัก มีรายการประเมินยอย(รายละเอียดของการประเมินในภาคผนวก ค) จากผลการประเมิน
พบวามี 4 รายการ คือ สภาพปญหาและความจําเปน กิจกรรมการฝกอบรม สื่อการฝกอบรมและการวัด
ประเมินผล มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.40 – 4.48 ระดับมีความเหมาะสมมาก และ   มี 3 รายการคือ
จุดมุงหมายของหลักสตูรฝกอบรม หัวขอวิชาการฝกอบรมและหนวยการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.52 – 4.55 
จัดอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร
โดยรวม มีคาความเหมาะสมเฉลี่ย 4.52 จึงกลาวไดวาหลักสตูรการฝกอบรมครทูี่สรางมีความเหมาะสม
มากที่สุด 
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นอกจากนั้น ผลการประเมินในรายหนวยการเรียนรู 6 หนวยการเรียนรู ของหลักสูตร     
ยังพบวา มีคาเฉลี่ยของผลในรายหนวยการเรียนรูที่ 2 เพียงรายการเดียวที่มีคาความเหมาะสม      
อยูในระดับมาก คือมีคาเฉลีย่ 4.43 สวนหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ มีคาเฉลี่ยของคาความเหมาะสม
มากกวา 4.5 จึงจัดอยูในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และเม่ือวิเคราะหคาเฉลีย่รวมของทุกหนวย
การเรียนรู พบวา มีคาเฉลีย่ 4.52 ซ่ึงจัดอยูในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด 

2. ผลการประเมนิคาความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญ สามารถ
แบงไดเปน 2 สวนคือ 

2.1 ผลการประเมนิคาความสอดคลองทั้งหลกัสูตรโดยรวม สรุปไดดังตาราง 6 
 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสอดคลองโดยรวมของหลักสูตรฝกอบรม 
 

รายการประเมิน X  SD 
1.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับหลักการและ
ความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรม 

1.00 0.00 

2.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับจุดมุงหมายของการ
ฝกอบรม 

1.00 0.00 

3.ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับโครงสรางของหัวขอวิชาการ
ฝกอบรม 

1.00 0.00 

4. ความเปนมาของหลักสูตรการฝกอบรมกับจุดมุงหมายการฝกอบรม 1.00 0.00 
5.ความเปนมาของหลักสตูรการฝกอบรมกับโครงสรางของหวัขอวิชาการ
ฝกอบรม 

1.00 0.00 

6.จุดมุงหมายของหลักสตูรการฝกอบรมกับโครงสรางของหวัขอวิชาการ
ฝกอบรม 

1.00 0.00 

7.จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 1.00 0.00 
8. จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 0.80 0.45 
9.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับกจิกรรมการฝกอบรม 1.00 0.00 
10.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 1.00 0.00 
11.กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อการฝกอบรม 0.60 0.55 
12. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 0.80 0.45 
13.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่1 1.00 0.00 
14.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่2 1.00 0.00 
15.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่3 1.00 0.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 
จากตาราง 6 พบวาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of item-objective congruency, IOC)

โดยรวมของหลักสูตรทุกรายการมีคามากวา 0.5 แสดงวาองคประกอบของหลักสูตรแตละสวนมี
ความสอดคลองกัน และเม่ือพิจารณาคาความสอดคลองโดยรวมเฉลี่ย ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
0.96  จึงสรุปไดวาองคประกอบของหลักสูตรฝกอบรมโดยรวมมีความสอดคลองกันอยางยิ่ง 

2.2  การวิเคราะหคาความสอดคลองภายในของแตละหนวยการเรียนรู ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเฉลี่ยภายในของแตละหนวยการเรียนรู ดังตาราง 7 

 
ตาราง  7  ผลการประเมินความสอดคลองภายในของหนวยการฝกอบรมในหลักสตูร 

 

รายการประเมิน X  SD 

หนวยการฝกอบรมที่ 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น 0.87   0.24 
หนวยการฝกอบรมที่ 2 ยลยินหลักการเรยีนรู 0.86   0.24 
หนวยการฝกอบรมที่ 3  ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 0.92   0.18 
หนวยการฝกอบรมที่ 4  หลักคิดออกแบบบทปฏิบตัิการ  0.92  0.18 
หนวยการฝกอบรมที่ 5  สรางสรรคสูนักเรียน  0.92  0.18 
หนวยการฝกอบรมที่ 6  เพียรพิจารณาประเมินบทปฏบิัติการ  1.00 0.00  

 
จากตาราง 7 พบวาคาดัชนีความสอดคลองภายในแตละหนวยมากกวา 0.5 จึงกลาวไดวา

ในแตละหนวยการเรียนรูในหลักสูตรฝกอบรมครูที่พัฒนาขึ้น นอกจากมีความสอดคลองกันระหวาง
องคประกอบของหลักสูตรแลว องคประกอบภายในหนวยการเรียนรูแตละหนวยยังมีความสอดคลอง
กันดวย 

 
 

รายการประเมิน X  SD 

16.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่4 1.00 0.00 

17.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่5 1.00 0.00 

18.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการฝกอบรมที ่6 1.00 0.00 

คาเฉลีย่ 0.96 0.08 
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3. การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 
  จากผลการประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานจะพบวา

โครงรางหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสม สอดคลองกันทุกองคประกอบ นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญ 
ยังใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยผูวิจัย ไดปรับปรุง
ตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอ ตามรายละเอียดในตาราง 8 

 
ตาราง 8 ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครวูิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ     

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 

รางหลักสูตรเดิม การปรับปรุงครั้งที่ 1 
1. ชื่อหนวยการเรียนรูตั้งชื่อไมนาสนใจ 1. ปรับเปลี่ยนชือ่หนวยการเรยีนรูใหมีลักษณะ

คลองจองกัน เพ่ืองายตอการจํา 
2. รายละเอียดในเนื้อหาตองเพ่ิมเติมและ
ตรวจสอบใหถูกตอง เชน สมการเคมี 

2. เพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาเชน การทําเตาหู
แข็งและตรวจสอบสมการเคมีใหถูกตองและ
สมบูรณในเนือ้หาเพิ่มเติมในหนวยการเรยีนรูที่ 2 

3. เวลาบางกิจกรรมไมไดระบุ 3. ระบุเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติกจิกรรมใหครบทุก
กิจกรรม 

4. คําบางคํายังพิมพผิด 4. แกไขคําพิมพผิดใหถูกตอง 
5. การวัดประเมินผลการปฏิบตัิในกิจกรรมควร
กําหนดใหละเอียด 

5. กําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบตัใินแต
ละกิจกรรมใหใหชัดเจนยิ่งขึน้ 

 
 ผลการปรับปรุงโครงรางหลักสูตรในตาราง 8 ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ พบวา มี

การปรับปรุงทั้งในสวนของเน้ือหา ชื่อกิจกรรมหนวยการเรียนรู เน้ือหา ภาษาและรายละเอียดการวัด
ประเมินผลกิจกรรมในหลักสูตร 

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร  
1. การศึกษานํารอง เปนการนําโครงรางหลักสูตรที่แกไขปรับปรุงแลว มาทดลองใช

กับครูทีส่อนวชิาวิทยาศาสตรในระดบัชวงชั้น 3 สังกัดสาํนักงานพืน้ทีก่ารศึกษากาญจนบรีุ เขต 2 ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 คนและจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2 
คน รวม 5 คน ใชเวลาในการทดลองฝกอบรม 4 วันๆละ 6 ชั่วโมง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการ
นําหลักสูตรไปทดลองใชกับครูกลุมตัวอยางและเพื่อศึกษาผลของหลักสูตรเบื้องตนกับครู ซึ่งผล
การฝกอบรม สรุปไดดังตาราง 9 
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ตาราง 9 สรุปผลการศึกษานํารองการใชหลักสูตรฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นกับครูที่สอนวิทยาศาสตรชวงชั้น 3  

  

การออกแบบและจัดทํา       บท
ปฏิบัติการ 

ความรูความคิด 

คะแนน 
กอนฝกอบรม 

คะแนน 
หลังฝกอบรม 

 
การใชบท
ปฏิบัติการ 

 
เจตคติ     

ตอหลักสูตร 

 
ความคิดเห็น
ตอหลักสูตร 

X  รอยละ X  รอยละ X   รอยละ 

คะแนน 
กอน

ฝกอบรม 

คะแนน 
หลัง

ฝกอบรม X  ระดับ X  ระดับ 
58.34 76.76 68.15 89.77 17.37 86.84 19.47 35.06 4.79 ดีมาก 4.82 เหมาะสม 

ที่สุด 

 
 จากตาราง 9 พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถของกลุมตัวอยางการศึกษานาํรอง

ดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม และมีความสามารถ
ดานการใชบทปฏิบตัิการในการจัดการเรียนรูรอยละ 86.84 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนด(รอยละ 75) พบวามีทั้งผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการหลังการ
ฝกอบรมและความสามารถในการใชบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู พบวา มีคาสูงกวาเกณฑ  
นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยดานความรูความคิดในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการ
ออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม 
แสดงวาหลักสูตรการฝกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด  สวนผลการประเมินดานเจตคติ
ที่มีตอการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นพบวามีคาเฉลี่ย 4.79 แสดงใหเห็นวา
ครูผูเขารับการฝกอบรมมเีจตคติอยูในระดบัดีมากตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น และพบวา ความคิดเห็นของกลุมตวัอยางการศึกษานํารองตอหลักสตูรการฝกอบรมมีคาเฉลีย่ 
4.82 แสดงวาหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุด  ซ่ึงเมื่อนําผลเฉลี่ยดานเจตคติและ
ความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ(3.5) พบวา มีคาสูงกวาเกณฑ แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดทุกประการ 

 สําหรับผลการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการพบวา กลุมตวัอยางการศึกษานาํรองสามารถ
ออกแบบบทปฏิบัติการได 2 บทปฏบิัติการ คือ บทปฏิบตัิการน้ําสมควนัไมและบทปฏิบัติการปาทองโก 
และกลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงเรื่องภาษาและใหความหมายของคําบางคําใหชัดเจน 
เชน คําสั่งในแบบทดสอบกอนหลังการฝกอบรมครูอานแลวอาจทาํใหเขาใจไมตรงกัน กิจกรรม
บางกิจกรรมในภูมิปญญาทองถิ่นในเอกสาร ไมตรงกับสภาพเปนจริงที่ชาวบานปฏิบัติกันอยู ดังน้ัน
จึงควรปรับเปลี่ยนใหตรงกบัความเปนจรงิ  
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 จากการทดลองศึกษาหลักสตูรนาํรอง ซ่ึงพบขอบกพรองจากการทดลองใชและการประเมิน
จากกลุมตวัอยางที่เขารบัการฝกอบรม ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรทั้งในเรื่องภาษา ปรบัปรุง
เน้ือหาบางสวน และปรับปรงุเวลาในบางกจิกรรม ผลการปรับปรุงหลักสูตร ดังตาราง 10 

 
ตาราง 10 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังผานการศึกษานํารอง 

 

รางหลักสูตรเดิม การปรับปรุงครั้งที่ 2 
1. บางกิจกรรมใชเลามากเกินไป บางกิจกรรม
ใชเวลานอยเกินไป 

1. ปรับเวลาใหเหมาะสมแตละกิจกรรม 

2. รายละเอียดในภูมิปญญาบางอยางไมตรงกับ
ที่ชาวบานทํา เชน เม่ือยีลูกตาลแลวใชผาหอ
แขวนไว 1 ชั่วโมง 

2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางงภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน เม่ือยีลูกตาลแลวใชผาหอแขวนไว 1 คืน 

3. บางที่แบบอักษรยังไมเปนอยางเดียวกัน 3. แกแบบอักษรใหตรงกัน 
4. คําสั่งในแบบทดสอบไมชัดเจน 4. แกไขคําสั่งในแบบทดสอบใหชัดเจน 

 
จากตาราง 10 ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังผานการศึกษานํารอง พบวา มีการปรับปรุง

เรื่องเวลาทีใ่ชในการทํากิจกรรม ปรับแบบอักษร ปรับคําบางคําและคําสั่งในแบบทดสอบใหชัดเจน
และเขาใจตรงกัน 

2. การใชหลักสูตรอบรมครกูลุมตัวอยาง 
  หลักสูตรฝกอบรมที่ผานการทดลองนํารองกับกลุมตวัอยางครูจํานวน 5 คนและได

ดําเนินการปรับปรุงครั้งที่ 2 แลว ผูวิจัยนําหลักสตูรฝกอบรมดังกลาวไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางครู
วิทยาศาสตรที่สอนระดับชวงชัน้ 3 ที่สมัครเขารบัการฝกอบรมจํานวน 13 คน โดยมีผลการทดลองเปน 
3 ระยะดังน้ี 

1. ผลการทดลองระยะที่ 1 (ชีใ้หเห็นสาํคัญ) เปนการฝกอบรมในหองอบรมที่เนนการ
ปฏิบัติและกระบวนการกลุม โดยมีรูปแบบของการฝกอบรม 3 ขั้น คือ1) ชี้ใหเห็นสําคญั  2)สมานฉันท
ฝกฝน และ 3) ทุกคนรวมนําเสนอ ใชเวลา 5 วัน ประกอบดวยเนื้อหาประกอบดวยหนวยการเรยีนรู 
6 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 2) ยลยินหลักการเรียนรู  3) ภูมิครูสู
หลักสตูรวทิย 4) หลักคิดออกแบบบทปฏบิัติการ 5) สรรคสรางสูนักเรียน 6) เพียรพิจารณาประเมินบท
ปฏิบัติการ ผลการจัดการฝกอบรมแสดงในตาราง 11 
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ตาราง  11 ผลการจัดการใชหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ระยะที่ 1 

 

ผลการประเมนิดานทักษะปฏิบัตใินการจัดการฝกอบรม  
ความรูความคิด 
กอนฝกอบรม 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

การออกแบบบท
ปฏิบัติการ 

คะแนน
เต็ม 

X  คะแนน
เต็ม 

X  คะแนน
เต็ม 

X  

 
รวม 

 
จํานวน        

บทปฏบิัติการ 

44 21.10 40 32.05 30 26.96 59.01 4 

 
จากผลการการประเมินการจัดการฝกอบรมระยะที่ 1 ของกระบวนการฝกอบรม กลุมตวัอยาง

ในตาราง 11 พบวา 
1. การวิเคราะหผล จากการทดสอบความรูความคิดเกีย่วกับภูมิปญญาทองถิ่น

และการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร มีคาคะแนนเฉลี่ย 21.10 คิดเปนรอยละ 47.96 ของ
คะแนนเต็ม(44 คะแนน) แสดงวาครูสวนใหญมีความรูในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบท
ปฏิบัติการและการประเมินผลการใชบทปฏิบัติการคอนขางนอย(ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด) 

2. การวเิคราะหผลการประเมินดานทักษะการปฏิบตัิในแตละกิจกรรมและทักษะ
การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม
มีคาคะแนนเฉลี่ยดานทักษะการปฏิบตัิกิจกรรมและการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 59.01 คิดเปนรอยละ 84.30 ของคะแนนเต็มแยกออกเปน คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติ
กิจกรรมในการฝกอบรม เทากับ 32.05 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.13 
ของคะแนนเต็ม และคาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ เทากับ 26.96 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.86 ของ
คะแนนเต็ม 

3. ผลการออกแบบบทปฏบิัติการของกลุมตัวอยางทีเ่ขารับการฝกอบรม พบวา 
สามรถออกบทปฏิบัติการได 4 บทปฏิบัติการ คือ บทปฏิบัติการการทําโดนัท  บทปฏิบัติการน้ําสมุนไพร 
บทปฏบิัติการขาวนึ่งสมุนไพรและบทปฏบิัติการสบูจากน้ํามันเหลือใช 

2. ผลการทดลองระยะที่2(สมานฉันทฝกฝน) เปนกระบวนการที่ครูผูเขารับ    
การฝกอบรม นําบทปฏิบตักิารที่ออกแบบไปทดลองจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยมีผูวิจัยเปนผูนิเทศ
ติดตามผล จากผลการประเมินความสามารถในการใชบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน พบวา  

2.1 ความสามารถในการจัดการเรียนรูจากการสังเกตการสอนพบวาครูผูเขารับการ
ฝกอบรมสามารถใชบทปฏบิตัิการในการจัดการเรียนรูไดดี โดยมีคะแนนเฉลีย่จากการประเมินการสอน 
15.23 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.15 นอกจากนี้ยังพบวา  
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    1) ครูสามารถสอนไดตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนด สามารถใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูในภูมิปญญาทองถิ่นที่สอนและอธิบายภูมิปญญาที่ตนเองสอนได แตมีการเนนย้ําถึงเรื่อง
ภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นของนักเรียนเพื่ออธิบายดวยหลักการทางวิทยาศาสตรนอย 
    2) ครูยกตวัอยางภูมิปญญาทองถิ่นอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่สอนเพื่ออธิบาย
ดวยหลักการทางวิทยาศาสตรนอย ซ่ึงผูวจัิยไดแนะนําใหครูเพ่ิมตัวอยางและอธิบายเพิ่มเติม 
    3) ครูสอนโดยใชคาํถามใหนักเรียนคิดหาคาํตอบในสถานการณ ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูนอย  
    4) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนบทปฏบิัตกิารที่ครูใชสอน 

2.2  ผลการสมัภาษณครูผูสอนหลังจากการใชบทปฏบิัตกิารที่ครูออกแบบในการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนจากแบบสัมภาษณ พบขอมูลดังตอไปน้ี  
    1) ดานวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรู พบวา ครูผูเขารับการฝกอบรม
ไมมีปญหาในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการจัดการเรียนรูดวยบทปฏบิัตกิารทีอ่อกแบบเนื่องจาก
สามารถหาวสัดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามทองถิ่นของนักเรยีน แตบางบทปฏิบตัิการ
มีปญหาในการใชอุปกรณในการทดลองที่ใหญและใชพ้ืนที่มาก เชน บทปฏิบตัิการขาวนึ่งสมุนไพร  
    2) ดานประโยชนที่ไดรับตอการจัดการเรียนรูที่ครูผูเขารับการฝกอบรมไดรับ 
พบวา ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความรูในเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่น การออกแบบบทปฏิบตัิการ และ
การประเมินผลการเรียนรู เพ่ิมขึ้น สามารถออกแบบบทปฏิบัติการและกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นครูยังมีความเห็นวานักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียนมากวา
บทปฏบิัติการที่ใหปฏิบตัิในหนังสือเรียน 
    3) ดานประโยชนที่ไดรับในเรื่องความรูเกี่ยวกับวิชาที่สอน ครูผูเขารับการ
ฝกอบรมทุกคน มีความเหน็วา มีความรูเพ่ิมขึ้นและสามารถใชความรูที่ไดไปอธิบายภูมิปญญาอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมยังไดรับความรูในเรื่องตางๆที่ไดจากการสืบคน ทําใหมีความรู
ในบางเรื่องที่ยงัไมรูและไมไดสนใจมากอน 
    4) ดานการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนครูและพ่ีเลี้ยงในการฝกอบรม พบวา ครูผูเขารับ
การฝกอบรม ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน ทาํใหเขาใจในบาง
เรื่องที่ยังเขาใจคลาดเคลื่อนมากขึ้น ไดรับความรูจากเพือ่นในเรื่องของการใชสื่ออิเล็กโทรนิคมากขึ้น 
นอกจากนั้น ยังไดมีโอกาสติดตอสอบถามและรวมมือกันในเรื่องการทํางานมากขึ้น เชน การทดลอง
ใชบทปฏิบัติการที่ออกแบบในการจัดการเรียนรู 
    5) ดานประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมในอนาคต พบวา 

- ครูผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 23.07 ของครู
ที่เขารับการฝกอบรม ตองนําความรูที่ไดรับไปขยายผลในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูกับครูที่โรงเรียน 
ตามคําสั่งของผูบังคับบญัชา  

- ครูผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญจะนําความรูในเรื่องที่เขารับการ
ฝกอบรมไปใชในการจัดการเรียนรูในวชิาที่ตนเองสอน 
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- ครูผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46 จะนํา
ความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปประกอบการเสนอผลงานเพื่อขอเลื่อนวทิยฐานะ  
    6) ดานปญหาอุปสรรคในการออกแบบบทปฏิบัติการและการจัดการเรียนรู
โดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น พบวา  

- การจัดการเรียนรูที่ใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
บางบทปฏบิัตกิารใชเวลามากเกินไป วิธทีีดี่คือ นําบทปฏิบัติการที่ไดไปบูรณาการกับกลุมสาระอื่น 
เชน ภูมิปญญาขาวนึ่งสมุนไพรอาจนําไปบรูณาการกบักลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวชิา 
คหกรรมศาสตร  

- ครูผูเขารับการฝกอบรมบางทานมีพ้ืนฐานความรูในวชิาที่สอนนอย 
เน่ืองจากไมไดมีวุฒิทางวิทยาศาสตรมากอน จึงทําใหยากในการที่จะนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาอธิบาย ซ่ึงมีผลทําใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรกในบทปฏบิัติการไดนอย 

- ครูผูเขารับการฝกอบรมบางทานมีแหลงสืบคนความรูที่เกี่ยวของกับ
ภูมิปญญาที่จะนํามาออกแบบและจัดทําเปนบทปฏบิัตกิารนอย  

- เน่ืองจากครูผูเขารับการฝกอบรมมีภาระงานมาก อาจทําใหมีเวลา
ในคิดออกแบบกิจกรรมและบทปฏบิัติการวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไมเพียงพอ 

จากผลการสังเกตการสอนและผลการสัมภาษณครูผูเขารบัการฝกอบรมที่นําบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนพบวา หลักสูตรฝกอบรมสามารถ
พัฒนาครูทั้งในดานความรูในวิชาวทิยาศาสตรที่ครูผูเขารับการฝกอบรมสอน ความรูวิชาครูเกี่ยวกับ
กระบวนการจดัการเรียนรูทีใ่ชภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาสังคมแหงการเรียนรูระหวางครูผูเขารับการ
ฝกอบรม ครูผูเขารับการฝกอบรมกับพ่ีเลี้ยงและวิทยากร นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาลักษณะ
ความเปนผูนําทางวิชาการใหเพ่ิมขึ้นอีกดวย  

2.3 ผลการศกึษาผลการทดลองใชหลักสูตรที่เกิดกบันักเรียน หลังจากครูผูเขารบั
การฝกอบรม นําบทปฏิบตัิการไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยการวัดความสามารถดานความรู
ความคิดในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นดวยจากแบบทดสอบที่ผูวิจัย  
พัฒนาขึ้น จํานวน 20 ขอ และวัดเจตคตติอการเรียนรูโดยการใชบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น จากแบบวัดเจตคตทิี่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผลการศกึษา แสดงดังตาราง 12 
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ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชความรูทาวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิน่และ
เจตคตติอการเรียนดวยบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนชวงชั้นที ่3 

 

ความสามารถในการใชความรูทาง
วิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 

เจตคติตอการเรียนรูดวยบทปฏิบัติการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

n X  SD X  SD ระดับเจตคติ 

269 68.19 1.68 4.43 0.77 ระดับดี 

 
 จากตาราง 12 ผลคะแนนเฉลี่ยความสามารถของนักเรียนที่เรียนดวยบทปฏิบัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น  ในการใชความรูทางวทิยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นจํานวน 269 คน มีคา
เทากับ รอยละ 68.19 ของคะแนนเต็ม( 20 คะแนน) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย นอกจากนั้น
นักเรียนจํานวนดังกลาวยังมีคาเฉลี่ยของเจตคติที่มีตอการเรียนดวยบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นเทากบั 4.43 แสดงวา นักเรียนมีเจตคตติอการจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับดี 

   3. ผลการทดลองระยะที่ 3(ทุกคนรวมนาํเสนอ) เปนการสัมมนาและนําผลงาน
จากการนําบทปฏิบตัิการที่ออกแบบไปจัดการเรียนรูในชัน้เรียนมานําเสนอ โดยใชเวลา 6 ชั่วโมง 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทดสอบหลังการฝกอบรม การวัดเจคติตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ การประเมนิหลักสูตรฝกอบรมและการมอบวุฒิบัตร  ผลการสัมมนา
และนําเสนอผลงานผลรายละเอียดการนําบทปฏิบัติการไปทดลองใชจัดการเรียนรู พบวาครูผูเขา
รับการฝกอบรมนําบทปฏิบตัิการไปใชแตกตางกัน คือ บางคนนําบทปฏิบัติการไปใชเพียง 1 บท
ปฏิบัติการ บางคนนําบทปฏิบัติการไปใช 2 บทปฏบิตัิการ และบางคนสอนรวมกับครูผูเขารบัการ
ฝกอบรมคนอื่น รายละเอียดดังตาราง 13 

 
ตาราง 13 รายละเอียดการนําบทปฏิบตักิารไปใชจัดการเรียนรูในชัน้เรียน 

 

ชื่อบทปฏบิัตกิาร จํานวนครูที่
นําไปใช(คน) 

จํานวน
นักเรียนที่ทดลอง(คน) 

1. ภูมิปญญาน้ําสมุนไพร 5 101 
2. ภูมิปญญาการทําขาวนึ่งสมนุไพร 4 112 
3. ภูมิปญญาการทําสบูจากน้าํมันเหลือใช 4 95 
4. ภูมิปญญาการทําโดนัท 3 71 
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นอกจากนีค้รผููเขารบัการฝกอบรมบางคน ยังทดลองใชบทปฏบิัตกิารที่พ่ีเลี้ยงไดออกแบบไว
ในการทดลองจัดการเรยีนรู เชน บทปฏบิตัิการน้ําสมควนัไม บทปฏิบตัิการปาทองโก จากการนําเสนอ
ผลงานของครูผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนรู ผลจากการทดลองใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการจัดการเรียนรู ทาํใหครูผูสอนมีแนวทางในการจัดการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตรที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
ผูนําเสนอผลงานมีความเห็นวา ตนเองสามารถนาํความรูที่ไดไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในการเรียนรูเอง
ได  และพบแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น 

2. ดานพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียน พบวาครูผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวา
การใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรยีนการเรียนรู ทําให
นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น และสนใจในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 

3. ดานความรูของนักเรียน ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวา บทปฏิบัติการที่นําไป
ทดลองใช ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาในดานความรูและทักษะได นอกจากนี้ทําใหนักเรียนบางคน
เริ่มใชความรูทางวิทยาศาสตรมาอธิบายกิจกรรมตางๆในชวีิตประจําวันได 

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 
  การดําเนินการในขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมสําหรับครู

วิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น หลังจากการนําหลักสูตร   
ไปทดลองใชกับกลุมตวัอยาง ตามกระบวนการ 2 ขั้นตอนยอยดังน้ี 

 1. การประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 
  การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตักิารที่

สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ มีการประเมินผล โดยการตรวจสอบตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวดังน้ี 
สมมติฐานขอที่ 1 หลักสูตรฝกอบรมครวูิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการ    

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึน้ มีประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด   
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ในการวิจัยครั้งน้ีพิจารณาจากผลของการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการ และผลของคะแนน
จากการใชแบบทดสอบวัดความรูความคดิของครูผูเขารับการฝกอบรมกับเกณฑที่กําหนด ไมต่ํากวา
รอยละ 75 ของคะแนนเต็ม  ซ่ึงจากการพิจารณาผลคะแนนความสามารถในการออกแบบและจดัทํา
บทปฏบิัติการในกิจกรรมการฝกอบรมในหองอบรม พบวาคาคะแนนเฉลี่ยของครูผูเขารับการฝกอบรม
เทากับ รอยละ 84.30  จึงสรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยดานปฏิบัตใินการออกแบบและจดัทําบทปฏบิตัิการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของครูผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวาเกณฑ ที่กําหนด และเม่ือ
พิจารณาคะแนนดานความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตร จากการใชแบบทดสอบพบวาไดคะแนนเฉลี่ย 34.62 จากคะแนนเต็ม 44 คะแนน คดิเปน
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รอยละ 78.67 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด จึงสรุปไดวาหลักสูตรฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนด เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยขอที่ 1 

สมมติฐานขอที่ 2 ครูผูเขารับการฝกอบรม มีความสามารถดานความรูความคิด
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร หลังเขารับการฝกอบรม
สูงกวากอนเขารับการฝกอบรม 

จากการทดสอบครูผูเขารบัการฝกอบรมกอนและหลังการฝกอบรมจากการใหทํา
แบบทดสอบ ไดผลดังตาราง 14  

 
ตาราง 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูความคิดเรื่องการออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรก 

ภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการฝกอบรม 
 

เปรียบเทียบ
ดานความรู
ความคิด 

n คะแนน
เต็ม 

X  SD N X  Sign test 

กอนการ
ฝกอบรม 

 
 

 หลังการ
ฝกอบรม 
 

13 
 
 
 

13 

44 
 
 
 

44 

21.10 
 
 
 

34.62 

5.47 
 
 
 

4.53  

 
 

13.00 

 
 

0.00 
 
 
 

 
 
.010** 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 14 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูความคิดเรื่องการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการฝกอบรม พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูความคิดของครูผู
เขารับการฝกอบรมหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมสูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงวาครูผูเขารับการฝกอบรมที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตร
ฝกอบรมที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้น มีความรูเรื่องการออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
สูงขึ้นจริง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ของการวิจัย 
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สมมติฐานขอที่ 3 ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถดานการออกแบบและจัดทํา
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม 

 จากการทดสอบความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยการใหครูผูเขารับการฝกอบรมออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก      
ภูมิปญญาทองถิ่น กอนการใชหลักสูตรแลวใชเกณฑการประเมินที่พัฒนาขึ้น ประเมินผลการ
ออกแบบบทปฏิบัติการ เปรียบเทยีบกบัคะแนนจากการสังเกตจากการออกแบบบทปฏิบัติการจริงใน
กิจกรรมการฝกอบรม ไดผลดังตาราง 15 

 
ตาราง 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการฝกอบรม 
 

ความสามารถการออกแบบ
และจัดทําบทปฏิบัติการ 

n X  SD N X Sign test 

กอนการฝกอบรม 
 
 
 

หลังการฝกอบรม 

13 
 
 
 

13 

46.41 
 
 
 

68.31 

2.18 
 
 
 

1.25  

13 

 
 

0.00 
 
 
 

 
 

.010** 

  ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

ผลจากตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการออกแบบและจัดทํา   
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกอนและหลังการฝกอบรม พบวา  คะแนนเฉลี่ยของครู 
ผูเขารบัการฝกอบรมหลังการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนทดลองใชหลักสตูร
ฝกอบอยางมนัียสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวาครผููเขารบัการฝกอบรมที่ผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น สูงขึ้นจริง แสดงวาผลการวิเคราะหดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
ของการวิจัย 

สมมติฐานขอ 4 ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในดานการจัดการเรียนรู
และประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ผานเกณฑสูงกวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

 ความสามารถในดานการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลการใชบทปฏบิัติการ         
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ใชผลการสังเกตการสอนและการนําเสนอผลงานของครูผูเขารับการ
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ฝกอบรม เปนเกณฑการประเมินผลความสามารถดังกลาว ซ่ึงจากผลของคะแนนของครูผูเขารับการ
ฝกอบรมแตละทานในการจัดการเรียนรูที่ประเมินโดยผูวจัิยและผลคะแนนเฉลี่ยรวมของผูเขารวมสมัมนา
ที่ประกอบดวยกลุมครูผูเขารับการฝกอบรม ผูวิจัยและกลุมกลุมครูพ่ีเลี้ยงการฝกอบรมไดผลดังตาราง 16 

 
ตาราง 16 เปรียบเทียบความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการจัดการเรียนรูโดย

ใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกับเกณฑมาตรฐาน 
 

คะแนนการ
จัดการเรียนรู 

 คะแนนจากการ
นําเสนอผลงาน 

รอย
ละ
เฉลี่ย 

 
N 

 
X 

Sign 
test 

คะแนน
เต็ม 

X  SD คะแนน
เต็ม 

X  SD 

 
ผลรวม
คะแนน 

   

20 16.87 0.62 10 7.76 0.07 24.63 81.60 13.00 0.00 .010** 

    ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ผลของคารอยละเฉลี่ยของความสามารถในการจัดการเรียนรูและการนําเสนอผลงาน มีคา
รอยละ 81.60 ของคะแนนเตม็ ซ่ึงมีคามากกวาเกณฑที่กาํหนดไว(รอยละ75) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวาหลังจากครูผูเขารับการฝกอบรม เขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น มี
ความสามารถในการนําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปจัดการเรียนรูและการประเมนิผล
ไดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นไดจริง จึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 4 ของการวิจัย 

สมมติฐานขอ 5 ครูผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติตอการออกแบบบทปฏิบัติการ        
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสูงกวาระดบัดี 

 หลังจากทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับครูแลว ผูวิจัยใชแบบวัดเจตคติครทูี่มีตอ
การออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบวัดเจตคตทิีผ่านการวิเคราะห
คุณภาพ ที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ย ดังตาราง 17  

 
ตาราง 17 ระดับเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิ

ปญญาทองถิน่ 
 

 

n X  SD ระดับเจตคต ิ
13 4.85 0.23 ดีมาก 
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 จากผลการวัดเจตคตคิรูผูเขารับการฝกอบรมในตาราง 17 พบวา คาเฉลี่ยทุกขอ มีคาเฉลี่ย    
เจตคตริวม เทากับ 4.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด (3.5) และเม่ือพิจารณาเปรียบเทยีบผลเจตคติของครู
ผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกับเกณฑที่กําหนด 
พบวาคาเฉลี่ยดานเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมมีคาสูงกวาเกณฑ จึงกลาวไดวา ครูผูเขารับ
การฝกอบรมมีเจตคตติอการออกแบบบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่อยูในระดับดีมาก 
และสูงกวาเกณฑที่กําหนด(ระดับดี) สรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ของการวิจัย 

สมมติฐานขอ 6 ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมครู 
วิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึน้ สูงกวาระดับ
ความเหมาะสมมาก 

 จากผลการใชแบบสอบถามประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตร หลังจากการ
ฝกอบรมไดผลการประเมินดังตาราง 18  

 
ตาราง 18 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการ      

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นกับเกณฑมาตรฐาน 
 

        
 จากตาราง 18  พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอความเหมาะสม

ของหลักสตูรฝกอบรม เกอืบทุกขอคิดเห็นมีคามากกวา 4.5 แสดวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด 
มีเพียง 2 ขอคิดเห็นเดียวคอื วธิีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 2 เกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะชวยให
เกิดการเพิ่มประสบการณในการนําบทปฏิบัติการไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและระยะเวลา
ในการฝกอบรมระยะที่ 2 ที่มีคา 4.46 อยูในระดับเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรวมของความ
คิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอความเหมาะสมของหลักสูตร มีคาเทากับ 4.74 ซ่ึงอยูในระดับ
ความเหมาะมากที่สดุ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว จึงสรุปไดวา ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวา
หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในการนํามาจัดการฝกอบรมมากที่สุด สูงกวาเกณฑที่
กําหนด(ระดับดี) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 ของการวิจัย 

   สมมติฐานขอ 7 นักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น       
มีความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 ผลการวิเคราะหความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธิบาย       
ภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน  ศึกษาจากการใชแบบทดสอบความสามารถในการใชความรู       
ทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิน่ ไดผลดังตาราง 19 

n X  SD ระดับความคดิเห็น 
13 4.74 0.41 เหมาะสมมากที่สุด 
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ตาราง19 ผลวิเคราะหความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธิบาย   
ภูมิปญญาทองถิ่น  

 

       ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
จากตาราง 19 คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการใชความรูทาวิทยาศาสตรอธิบาย

ภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มีคา 13.17 
คะแนน หรือรอยละ65.85 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด(12 คะแนนหรือรอยละ 60) พบวา 
คะแนนความสามารถในใชความรูทางวิทยาศาสตรอธบิายภูมิปญญาทองถิ่นมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จึงกลาวไดวา นักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มีความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญา
ทองถิ่นได ตามเกณฑที่กําหนด เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 ของการวิจัย 

สมมติฐานขอ 8  นักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นมี
เจตคติตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก ภูมิปญญาทองถิ่นตั้งแตระดับดีขึ้นไป 

 จากการรวบรวมขอมูลเจตคติของนักเรียนตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ โดยใชแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผลการทดสอบดังตาราง 20 

 
ตาราง 20 เปรียบเทียบระดบัเจตคติของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นกับเกณฑมาตรฐาน 
 

 
จากผลการวัดเจตคตินักเรียนตอการเรยีนโดยใชบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น

ในตาราง 20 พบวา มีคาเฉลีย่เจตคติรวม มีคา 4.43  ซ่ึงอยูในระดับดี(3.50 - 4.49) และอยูในเกณฑที่
กําหนด สรุปไดวานักเรียนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 8  ของการวิจัย 

 
 
 

n X  SD คะแนนเต็ม รอยละของ
คะแนนเต็ม 

Z df 

269 13.17 1.68 20 65.85 11.40** 268 

n X  SD ระดับความคดิเห็น 
269 4.43 0.14 ระดับดี 
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2. การปรับปรุงหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมินในทุกขั้นตอนของการฝกอบรม ซ่ึงจากผลการประเมินหลักสูตร      
พอสรุปไดดังน้ี 

  2.1 ดานกิจกรรมการฝกอบรม ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความเห็นวากิจกรรมการวัด
ประเมินผลการใชบทปฏิบตักิารใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมนอยไปควรเพิ่มเวลาใหมากขึ้น 

  2.2 ดานการนิเทศการนาํบทปฏิบัติการในการไปใชในการจัดการเรียนรู ควรเพิ่ม
จํานวนครั้งในการนิเทศ 

  2.3 ดานการสอนของครู จากการสังเกตการจัดการเรียนรูพบวา ครูมีการเนนการวิเคราะห
ภูมิปญญาทองถิ่นดวยความรูทางวิทยาศาสตร โดยการยกตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นใหนักเรียนวิเคราะห
ไมมากพอ  

  2.4 ดานเวลาในแตละขั้นตอนในการฝกอบรมพบวา  ระยะเวลาในการฝกอบรมระยะที ่2 
มีเวลานอยไป   

จากผลการประเมินดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงหลกัสตูรดังตาราง 21 
 

ตาราง  21 ผลการปรับปรุงหลักสูตร หลังการฝกอบบรมกับกลุมตวัอยางครู      
 

หลักสูตรเดิม การปรับปรุงครั้งที่ 3 
1. กิจกรรมการวัดประเมินผลการใชบท
ปฏิบัติการใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมนอยไป
ควรเพิ่มเวลาใหมากขึ้น 

1. ปรับเวลากจิกรรมที่ 6 การประเมินผลการใช
บทปฏบิัติการใหมากขึ้น 

2. ครูมีการเนนการวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยความรูทางวิทยาศาสตร โดยการยกตัวอยาง
ภูมิปญญาทองถิ่นใหนักเรียนวิเคราะหนอยไป 

2.เพ่ิมเติมในคําแนะนําวิทยากรใหวิทยากรเนน
ใหครูพยายามยกตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นให
นักเรียนวิเคราะหใหมากขึ้น 

3. ระยะเวลาในการฝกอบรมระยะที ่2 มีเวลานอย  3. เพ่ิมเวลาการอบรมในระยะที่ 2 ใหมากขึ้น 

  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัยในแตละขั้นตอน กลาวโดยภาพรวมไดวา 

ขอมูลที่ไดเปนไปตามความมุงหมายของการวิจัยทุกประการ  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกัน และเม่ือนํามาทดลองใช พบวาไดผลเปนไปตามสมมติฐานทั้ง 8 ขอที่กําหนดไว ในการวิจัย 
จึงสรุปไดวาหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก   
ภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สามารถนําใชในการฝกอบรมครูได นอกจากนั้นยงัพบ
ขอบกพรองของหลักสูตรบางประการ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงในสวนของเวลาที่ใชในกิจกรรม
ในคูมือวิทยากรและเอกสารประกอบการฝกอบรม ใหพรอมที่จะนําไปใชเผยแพรตอไป 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยและพฒันาหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่  มีกระบวนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรุปไดดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมาย ดังน้ี  

1. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก    
ภูมิปญญาทองถิ่น 

2. ศึกษาผลการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการ          
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 และ

นักเรียนที่เรยีนในระดับชวงชั้นที่ 3 ในจังหวัดกาญจนบรีุ ปการศึกษา 2550 
2. กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยกลุมตวัอยาง 2 กลุมดังน้ี 

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษานํารองในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 5 คน  

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ 

2.1 ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 13 คน 

2.2 นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยการใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก 
ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 269 คน  

2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารองในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
วิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 5 คน  

2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น คือ ครูที่สอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวง
ชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 13 คน  
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น มีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  
2. ครูผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความคิดในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ

บทปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม 
3. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีความสามารถดานการออกแบบและจดัทําบทปฏบิัติการทาง

วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น หลังการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม 
4. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีความสามารถดานการจัดการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรู

โดยใชบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑสูงกวารอยละ 75 
ของคะแนนเตม็  

5. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีเจตคติตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นสูงกวาในระดับดี 

6. ครูผูเขารบัการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบ
บทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภมิูปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึน้ สูงกวาในระดับความเหมาะสมมาก 

7. นักเรียนที่เรยีนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นมีความสามารถ   
ในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นอยางนอยมีคาเฉลี่ยของคะแนนสงูกวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม   

8. นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น มีวิธกีารดําเนินการ 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร แบงออกเปน     
2 ขั้นคือ 

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เปนการศึกษาขอมูลที่
จําเปนตอการออกแบบและการสรางหลักสูตร โดย (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัแนวคิด 
ทฤษฎี การพัฒนาครูและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู (2) ศึกษา รวบรวมและคัดเลือกภูมิปญญา
ทองถิ่น (3) ศึกษาทดลองและออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือจัดทําเปน
กิจกรรมสําหรับฝกอบรมคร ู

 2. ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จากการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ 5 ทานเกี่ยวกับ 
ความเปนไปได แนวทางในการจัดทําหลักสูตรและการดําเนินการฝกอบรมรวมทั้งการวัดประเมินผล
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การฝกอบรมครู โดยผูวิจัยติดตอประสานงานและสัมภาษณเอง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือ
เปนแนวทางในการออกแบบและสรางหลกัสูตร 

ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบและสรางหลักสตูร เปนการนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร มาเปนแนวทางในการสรางหลักสูตรประกอบดวยการดําเนินการ 
4 ขั้นคือ 

1. การกําหนดองคประกอบโครงรางหลักสูตร ประกอบดวย สภาพปญหาและความจําเปน 
หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร การกําหนดและจัดทําเนื้อหาและกจิกรรมของหลักสูตร 
ตลอดจนกําหนดการประเมนิผลการฝกอบรม โดยมีเอกสารประกอบหลักสตูร 2 ชดุหลักคือ (1) เอกสาร
ชุดฝกอบรมครู เน้ือหาประกอบดวยหนวยการเรียนรู 6 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) แสวงหาภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนกระบวนการใหผูเขารับการฝกอบรมสบืคนภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิน่ 2) ยลยินหลักการ
เรียนรู เปนกระบวนการนาํภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบคนมาวิเคราะหหาความสัมพันธกับสาระความรูทาง
วิทยาศาสตร  3) ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย เปนกระบวนการนําภูมิปญญาทองถิ่นที่วิเคราะหแลวในหนวยที่ 2 
มาวิเคราะหหาความสัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและผลการเรียนรูที่คาดหวังในสาระ
วิทยาศาสตรชวงชั้นที่3  4) หลักคิดออกแบบบทปฏิบัติการ เปนกระบวนการฝกการออกแบบ
บทปฏิบัติการและการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาออกแบบบทปฏิบัติการ    5) สรรคสรางสูนักเรียน เปน
กระบวนการทีใ่หครูผูเขารบัการฝกอบรมออกแบบบทปฏบิัติการทีส่นองมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้  
ผลการเรยีนรูที่คาดหวังและสาระในบทเรยีนชวงชัน้ที ่3 6) เพียรพิจารณาประเมินบทปฏบิตัิการ เปน
กระบวนการออกแบบการประเมินผลโดยใชบทปฏิบัติการที่ครูผูเขารับการฝกอบรมเปนฐาน และ
(2)คูมือวิทยากรผูใหการอบรม 

2. การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลประกอบการใชหลักสูตร ประกอบดวยเคร่ืองมือ  
ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานการวัดประเมินผล 5 ทาน 3 ชุด คือเครื่องมือรวบรวมขอมูล
กอนการฝกอบรม เครื่องมือรวบรวมขอมูลระหวางการฝกอบรมและเครื่องมือรวบรวมขอมูลหลัง
การฝกอบรม  

3. การประเมินโครงรางหลักสูตร เปนการนําโครงรางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของโครงรางหลักสูตร พรอมทั้ง          
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง วิเคราะหขอมูลความเหมาะสมโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหความสอดคลองโดยวิธีหาคาดชันีความสอดคลอง 

4. การปรับปรุงโครงรางหลักสูตร เปนการพิจารณาคาความเหมาะสม คาดัชนี
ความสอดคลองและขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญพรอมทั้งปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสตูร เปนการนําหลักสตูรที่พัฒนาแลวในขั้นตอนที่ 2              
มาทดลองใชกบัครทูี่สอนวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 2 
โดยดําเนินการทดลอง 2 ครั้งคือ  
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1. การศึกษานํารอง ทดลองใชกับครู จํานวน 5 คน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของ
การใชหลักสตูรในสถานการณจริง และเพื่อหาขอบกพรองและปญหาอุปสรรคในการนําหลักสตูร    
ไปทดลองใช    

2. การทดลองใชหลักสูตรกบักลุมตวัอยางคร ูจํานวน 13 คนที่ไดมาดวยการสมัคร
เขารับการฝกอบรมของครู  ใชแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
ดําเนินการฝกอบรมเปน 3 ระยะคือ  

ระยะที่ 1 การดําเนินการฝกอบรม โดยจัดการฝกอบรมจํานวน 5 วัน ใชรูปแบบ
กิจกรรมที่เนนการปฏิบตัิเปนสวนใหญสลับกับการเรียนรูภาคทฤษฎแีละการนําเสนองาน รวมเวลา 
35 ชั่วโมง ขณะใหการฝกอบรมระยะนี้ใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลตางๆ คือแบบทดสอบวัดความรู
ความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตรกอนการฝกอบรม
และแบบประเมินผลความสามารถในการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ระยะที่ 2 การดําเนินการหลงัการฝกอบรมในหองอบรม  โดยครูผูเขารบัการฝกอบรม
นําบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ออกแบบ  ไปทดลองใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตรและ
ปรับปรุงแกไข ระหวางนั้นมีการนิเทศติดตามผลและใหความชวยเหลือครูในแตละโรงเรียนเปนชวงๆ
จํานวน  2 ครัง้ เครื่องมือทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมูลคือ(1)นิเทศตดิตามผลดานความสามารถในการ
จัดการเรียนรูและการประเมินผล การใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูสรางขึ้น 
(2) แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 
(3) แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

ระยะที่ 3 การจัดสัมมนานําเสนอผลการใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระวทิยาศาสตร เปนเวลา 1 วันจํานวน 6  ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ (1)แบบทดสอบวัดความรูความคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและ
การออกแบบบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหลังการฝกอบรม (2)แบบประเมินผลการนาํเสนอ
ผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการ
ฝกอบรม (3)แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น (4)แบบวัดเจตคติของครูที่เขารับ
การฝกอบรมที่มีตอการออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

ข้ันตอนที่ 4  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสตูร เปนกระบวนการตรวจสอบผลที่เกิดจาก
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมทุกขั้นตอน ทั้งกอนการใชหลักสตูร ระหวางการใชหลักสูตร และหลัง
การใชหลักสตูร เพ่ือนําผลทีไ่ดมาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตามขอบกพรองที่พบและขอเสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญและจากครูผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหหลักสูตรฝกอบรม มีประสิทธิภาพพรอมที่จะ
นําไปใชในการพัฒนาครูตอไป   
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถสรุปผลตามขัน้ตอนการดําเนินงานวิจัยได ดังน้ี 
1.  ผลการศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร 

ผลการศึกษาคนควาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสตูร พบวา มีความเปนไปได   
ในการนําภูมิปญญาทองถิน่มาสอดแทรกเขาในบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และสามารถนาํมาใช
พัฒนาครูเร่ืองการออกแบบบทปฏบิัตกิาร ซ่ึงจะเปนการสงเสรมิใหครสูามารถกาํหนดกิจกรรมการจัด  
การเรียนรูดวยตนเอง และจัดการศึกษาทีส่นองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบบัปจจุบนั 
นอกจากนั้นยังจะทําใหนักเรียนสนใจในกจิกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรมากขึ้นเนือ่งจากเปนกิจกรรม
ที่นักเรียนคุนเคยในชีวิตประจําวัน การพัฒนาครูดังกลาวควรใชกิจกรรมการฝกอบรมที่เนนใหครู
ฝกการออกแบบบทปฏิบตักิาร ทีใ่ชรูปแบบการอบรม  ที่เปนการอบรมครกูลุมยอย แลวใหครูกลุมยอย
ที่ไดรับการฝกอบรมแลว กลับมาเปนพ่ีเลี้ยงในการฝกอบรมกลุมทดลองกลุมใหญตอไป สําหรับ
การประเมินผลหลักสูตร ตองมีการประเมินตลอดการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จนถึงการนําบทปฏิบัติการ
ไปใชกบันักเรยีน   

2.   ผลการออกแบบและสรางหลักสูตร  
ผลการออกแบบและสรางหลกัสูตรจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนา

หลักสูตร ทีเ่กดิจากการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ การศกึษาเอกสาร งานวจัิย และการศกึษานํารอง ชวยให
สามารถออกแบบและเขียนโครงรางหลักสตูร ไดแก การกําหนดเนื้อหา กิจกรรม สื่อและการประเมินผล    
ไดสอดคลองกับความตองการและสภาพการนําไปใชในการฝกอบรมจริง สงผลใหองคประกอบของ
โครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่รางขึ้นมีความเหมาะสม สอดคลองกันทุกองคประกอบ     

3. ผลการทดลองใช 
ผลการทดลองใชหลักสตูรฝกอบรมนํารองกับตัวอยางครู 5 คน ใชเวลา 4 วันพบวาครู  

มีคะแนนความสามารถดานทักษะการปฏิบัติในการออกแบบบทและจัดทําบทปฏิบัติการ  คาเฉลี่ย
คะแนนดานความรูความคดิเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิน่และการออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นหลังเขารับการฝกอบรมสูงกวากอนเขารับการฝกอบรมและคะแนนการใชบท
ปฏิบัติการในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนด  นอกจากนั้นกลุมตวัอยางครู
ที่ทดลองศึกษานํารองยังมีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด
และมีเจตคติในระดับดีมากตอการออแบบบทปฏิบัติการ การอบรมในสวนนี้ไดบทปฏิบัติการ     
2  บทปฏิบัติการ  สําหรับการศึกษาทดลองกับกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่มาไมครบตามที่กําหนด 
เน่ืองจากครทูีส่มัครไวไมมา 2 ทาน เหลือครูผูขารับการฝกอบรม 13 คนใชเวลาฝกอบรมในหองอบรม 
5 วัน โดยใหครูปฏิบัติในเอกสารกิจกรรมไดบทปฏิบัติการ 4 บทปฏิบัติการ จากนั้นใหครูผูเขารับ
การฝกอบรมนําบทปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจัดการเรียนรู และนําเสนอผลงานในการ
ประชุมสัมมนา 
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4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 
การจัดกิจกรรมการฝกอบรมสามารถชวยทําใหผูเขารบัการฝกอบรมเรียนรูทัง้หลกัการ

ทางทฤษฎีและหลักการปฏบิัติไปพรอมๆกัน ทําใหไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ชวยพัฒนาผูเขารับ
การฝกอบรมใหมีความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีคาเฉลี่ยรอยละ89.86 และมีคาคะแนนความสามารถดานความรูความคิดรอยละ78.76 ของ
คะแนนเต็ม ซ่ึงมีคามากวาเกณฑที่กําหนด(รอยละ 75) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 1  ครูผูเขารับ
การฝกอบรมมีความสามารถดานความรูความคิดเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตักิาร 
หลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 สนับสนุนสมมติฐานขอ 2 
และครูมีคะแนนความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิตัิการหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 เปนไปตามสมมติฐานขอ3  ครูผูเขารับการ
ฝกอบรมมีคะแนนความสามารถจัดการเรียนรูและประเมินผลการใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นรอยละ 81.60 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่กาํหนด(รอยละ75) เปนไปตามสมมติฐานขอ4 
นอกจากนั้นหลักสตูรฝกอบรมยังทาํใหครผููเขารับการฝกอบรมมีเจตคติตอการออกแบบบทปฏิบตักิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับดีมาก เปนไปตามสมมติฐานขอ 5 และครูผูเขารับการฝกอบรม
มีความคิดเห็นวาหลักสตูรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
เปนไปตามสมมติฐาน ขอ 6 สําหรับการศึกษาผลการใชหลักสตูรฝกอบรม ที่เกิดกับนักเรียนพบวา 
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น มีคะแนนความสามารถในใช
ความรูทางวิทยาศาสตรอธบิายภูมิปญญาทองถิ่นรอยละ 65.85ซ่ึงสูงกวาเกณฑทีก่ําหนด(รอยละ60) 
เปนไปตามสมมติฐานขอ 7  นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นอยูในระดับดี ซ่ึงเปนไปตามตามสมมติฐานขอ 8  สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยนํา
ขอคิดเห็นและขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จนไดหลักสูตรที่เหมาะสมและสามารถ
นําไปใชฝกอบรมได 

   

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น มีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด(รอยละ 75)  
 ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดประสิทธิภาพของหลักสูตรตามแนวคิดของ สเตก     

(ศิริชัย  กาญจนวสี.  2545: 101) จากการที่ผูเขารับการฝกอบรมผานเกณฑทั้งดานความรูความคิด
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบบทปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร และความสามารถดานการ
ออกแบบและจดัทําบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่คาเฉลีย่ของคะแนนรอยละ 75 ของ
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คะแนนเต็ม จากผลการวเิคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมพบวาผูเขารับการฝกอบรมดานการ
ปฏิบัติกิจกรรมและการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 84.30 ของ
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ยของความสามารถดานความรูความคิดจากการทําแบบทดสอบ เฉลีย่รอยละ 
78.67 เน่ืองมาจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไดผานการแนะนําจากผูเชีย่วชาญ และมีการประเมินผลและ
แกไขในทุกขั้นตอนของการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ทาํใหไดหลักสูตรที่มีความสมบูรณทั้งดานเนื้อหา
และกิจกรรม อีกประการหนึง่หลักสตูรที่พัฒนาขึน้ มีกิจกรรมที่ใชภูมิปญญาทองถิน่ที่ผานการทดสอบ
และทดลองกอนการทํากิจกรรมวามีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูผูเขารับการฝกอบรม 
นอกจากนั้นในกิจกรรมการออกแบบบทปฏิบัติการยังผานกระบวนการฝกเปนขั้นตอนตั้งแตการ
วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสัมพันธกับมาตรฐานการเรยีนรูชวงชั้น ผล
การเรียนรูที่คาดหวังและสาระในหลักสตูร จากนั้นจึงมีการออกแบบบทปฏิบตัิการ ทําใหครูผูเขารับ
การฝกอบรมเห็นแนวทางอยางชัดเจนในการกําหนดกิจกรรมและมีการเรียนรูอยางมีความหมาย  
ยิ่งไปกวานั้น ครูผูเขารบัการฝกอบรมเหน็ประโยชนในการนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานและ
เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรูกับประโยชนที่จะเกิดกับงานที่ครูทาํอยูและตองการพัฒนาจึงทําให
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรูที่และปฏิบัติ(Sheal. 1994:  19 ) ผลการหาประสิทธิภาพดังกลาวจึง
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดในขอที่ 1 และผลการวิจัยสอดคลองกับเกี่ยวกับการฝกอบรมของ
รวีวตัร  สิริภูบาล ทีศ่ึกษาและพัฒนาแบบจําลองระบบการฝกอบรมเชิงทักษะการปฏิบตัิกับครู โดย
ใชการเปรียบเทียบรอยละของคะแนนการปฏิบัติและคะแนนดานความรูกับเกณฑที่กําหนดไวเชนเดียวกัน 
พบวามีประสทิธิภาพเทากบั96.00/81.67 และสอดคลองกับการวิจัยของ อมรา เขียวรักษา ที่ศกึษา
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงโดยใชโรงเรียนเปนฐานสาํหรับ
ครูวิทยาศาสตรประถมศึกษา พบวา ไดประสิทธิภาพ 81/76.03  

2. ผลของการใชหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

2.1 ผลตอครผููเขารับการฝกอบรม 
2. 1.1  ผลดานความรูความคิดเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ     

บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร  จากการประเมินผลความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและการออกแบบ  
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ครูผูเขารบัการฝกอบรม
หลังการเขารบัการฝกอบรมสูงกวากอนการเขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
ทั้งน้ี เนื่องมาจากกระบวนการฝกอบรม เปนกระบวนการที่ทําใหครูตระหนักถึงความสําคัญของ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตามกระบวนการชี้ใหเห็นสําคัญ(Persuasion) หลังจากนั้นครูไดมีการเรียนรูโดย
การกระทํากิจกรรมในเอกสารประกอบการฝกอบรม และการฝกออกแบบบทปฏิบตัิการ ของการจัด
กิจกรรมการฝกอบรม ในกระบวนการสมานฉันทฝกฝน(Practice)ของการฝกอบรม ทําใหเกิดการ
เรียนรูทั้งทางดานความรูความคิด(สุเทพ  สังขเพชร.  2536:   5)  ยิ่งไปกวานั้นการไดทํางานรวมกับ
ครูผูอ่ืนและการไดมีโอกาสนําเสนองานในกระบวนการทุกคนรวมนําเสนอ(Presentation and 
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Participation) ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดทําใหครูผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการใน
ดานความรูและทฤษฎีมากขึ้นจึงสงผลให ผลการฝกอบรมดานความรูความคิดบรรลุตามสมมตฐิาน
ของการวิจัย ขอที่ 2 ที่กําหนดไว  

จากการประเมินผลการฝกอบจากการนิเทศการสอน การสัมภาษณและการนําเสนอผลงาน
พบวาหลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นยังสงผลใหครผููเขารับการฝกอบรมมีการพัฒนาดานความรู
ในสาระวิชาวทิยาศาสตร ความรูในวิชาชพีครูในเรื่องการจัดการเรียนรู มีสังคมแหงการศึกษาเรียนรู
วิชาชพีและลกัษณะความเปนผูนํา เปนไปตามหลักการพัฒนาครูวิทยาศาสตรของลุคส-ฮอสเลย; 
และคนอื่นๆ(Louck-Horsley. et. al.  2006: 114) 

2.1.2  ผลดานความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรมมีดานการออกแบบและ
จัดทําบทปฏบิตัิการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  ซ่ึงพบวาคาเฉลีย่หลังการฝกอบรม
สูงกวากอนการเขารับการฝกอบรม เน่ืองมาจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเนนการปฏิบัติการจึงทาํใหครู 
ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสไดปฏิบตัิมาก และกระบวนการออกแบบบทปฏบิัตกิารในกิจกรรมมี
กระบวนการและขั้นตอนทําใหครูผูเขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติ อีกทั้งเปนการอบรมที่มี
กระบวนการสบืเสาะและหาความรูจากการปฏิบตัิจากกิจกรรมที่หลากหลาย จึงสงผลใหครูมีการพฒันา
ดานความสามารถในการออกแบบบทปฏิบัติการและเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยขอ 3 

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือผลจากการกําหนดรูปแบบของการฝกอบรมตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญจากขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ขั้นการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนา
หลักสูตร ที่ใหมีพ่ีเลี้ยง โดยนําครูกลุมตัวอยางจากการทดลองนํารองมาเปนพ่ีเลี้ยง จึงเปนปจจัยหนึ่งทํา
ใหครูผูเขารับการฝกอบรมมีความสะดวกและไดรับความชวยเหลือในกจิกรรมการฝกอบรมที่ไมเขาใจ
หรือไมแนใจ ทําใหครูผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมขึ้นทั้งดานความสามารถดานรูความคิดและ
ความสามารถดานการปฏิบตัิ และมีลักษณะความเปนผูนํามากขึ้น 

2.1.3  ผลของความสามารถในการจัดการเรียนรูและประเมินผลการจัดการเรียนรูโดย
ใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น พบวาคาเฉลีย่ของคะแนนการประเมินจากการนิเทศ
ติดตามผลและการนําเสนองานมีคาเทากับ 81.60(ดีมาก) ซ่ึงมีคามากกวาเกณฑทีก่ําหนด แสดงถึง
ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครผููเขารับการฝกอบรมในการนําบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ตนเองพัฒนาขึ้นไปใช เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่กําหนดไว เหตผุลที่ผล
การประเมินเปนเชนน้ี เน่ืองมาจาก ประการแรกคือการนําประสบการณเดิมของที่ครูมีอยูจากการไดรับ
การฝกอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรูและการมีประสบการณจากการจดัการเรียนรู  ทําใหครูผูเขารับ
การฝกอบรมมีคาคะแนนในสวนของการจัดการเรียนรูไดดี  ประการที่สองไดแกการมีผูนิเทศ   
ทําใหสามารถใหความชวยเหลือและแนะนําครูผูสอนในบางประการ ทําใหครูม่ันใจและมีทิศทาง 
ในการจัดการเรียนรูมากขึ้นจากกระบวนการฝกอบรมตามหลักสูตร และประการตอมาคือการไดมีโอกาส
ติดตอกับเพ่ือนครู พ่ีเลี้ยงและวิทยากรใหการอบรม หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาครู   ผูเขารับการ
ฝกอบรม  มีสังคมแหงการเรียนรู ทําใหสามารถจัดการเรียนรูไดดีขึ้น ซ่ึงอาจกลาวไดวา  ผลของการ
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ฝกอบรมมีผลทําใหการจัดการเรียนรูของครูที่นําบทปฏบิัติการไปใชไดดีขึ้น และประการสุดทาย คือ 
กิจกรรมการฝกอบรมเนนใหครูไดลงมือทําเพื่อนําไปใชจริง ตั้งแตการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น การ
หาความสัมพันธระหวางภูมิปญญาทองถิ่นที่เลือกกับสาระวทิยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การออกแบบกิจกรรมและการกําหนดการประเมินผลในแตละขั้นตอน 
ผูวิจัยแสดงบทบาททั้งผูวิจัย ผูคอยอํานวยความสะดวกและที่ปรึกษาแกผูเขารับการฝกอบรม ทาํให
ครูผูเขารบัการฝกอบรมไดทํางานอยางมอิีสระและมคีวามหมายสําหรบัตนเอง เปรยีบเหมือนไดเรียนรู
อยางมีความหมายกับตนเอง ทําใหมีความตั้งใจทํางานและกอใหเกิดผลตอการจัดการเรียนรู 
ผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  คาสเซิล ฟอกซ และซอนเดอร(Castle;  Fox; &  
Sounder.  2006: 65–80) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการใหการฝกอบรมครูโรงเรียนพัฒนาอาชีพจาก
สถาบันใหการฝกอบรม(PDS) และไมไดฝกอบรมจากสถาบันฝกอบรม(non–DS)ของครูใหม พบวา
ครูที่ไดรับการฝกอบรมจากสถาบัน   ฝกอบรม  มีความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู  
การจัดการเรียนรู การจัดการในชั้นเรียน และ  การวัดประเมินผลดีกวาครูที่ไมไดรับการฝกอบรม
จากสถาบันการฝกอบรมใหการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญ จึงกลาวไดวากระบวนทีใ่ชในการฝกอบรม  
มีผลทําใหครผููเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นไดดี 

2.1.4 ผลดานเจตคติของครตูอการออกแบบบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น จากการวิเคราะหผลดานจิตวิทยาของครูตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น  พบวา ครูผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคตติอการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากบทปฏิบตัิการที่กิจกรรมในการฝกอบรมครูไดลงมือปฏบิัติ
เปนสวนใหญ และบทปฏิบัตกิารที่ไดเกิดจากครูไดลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ไมตองฝนใจในการทํางาน 
การไดรับความชวยเหลือในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมจากเพื่อน วิทยากรและ พ่ีเลี้ยงทําใหไมเกิด
ความขัดเคืองใจ มีความรูสึกประสบความสาํเร็จในการทํางาน (Glatthorn; & Fox.   :8)  นอกจากนั้นครู
ผูเขารบัการอบรมยังเห็นวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดการเรียนรู จะชวยใหครูสามารถจัดการ
เรียนรูสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนผลงานการสรางสรรค
ของตนเอง ทาํใหครูผูเขารบัการฝกอบรมสามารถนําสิ่งที่ไดจากการฝกอบรมไปเปนสวนหนึ่งของ
การเสนอผลงานในการเพิ่มวิทยฐานะ จึงสงผลใหครูมีเจตคติที่ดีตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ของการวิจัย ผลการวเิคราะหสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สมจิต  จันทรฉาย และคนอื่นๆ (2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยการพัฒนา
ชุดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาสําหรบัทีมงานครูแกนนํา
ปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียน กับกลุมตัวอยางครูแกนนําจากโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาและโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม จํานวน 35 คน ที่ผลการฝกอบรมจะกอประโยชนกบัครู ทําใหครูมีเจตคตใินภาพรวม
ที่ดีตอการปฏบิัติการฝกอบรม 
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2.1.5  ผลของความคิดเห็นของครูที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม จากการวิเคราะหผล
ของความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอหลักสตูรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ   
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น พบวาครูผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นวา 
หลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 ที่กําหนดไว  เหตุที่
เปนเชนนี้ เน่ืองจากครูเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถทําใหครูมีความรูเพ่ิมขึ้นรวมทั้ง
ใหประโยชนกบัครู ใหมีความรูกวางขวางขึ้น อีกทั้งกิจกรรมการฝกยงัเหมาะสมกับการนําไปจัดการ
เรียนรู นอกจากนั้นเวลาที่ใชจะทําใหครูมีความสามารถเรียนรูในสาระของหลักสูตรได รวมถึงการให
ความชวยเหลอืของวิทยากรและพี่เลี้ยงก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหครเูห็นวาหลักสตูรที่พัฒนาขึ้น
เหมาะสมอยางยิ่งในการนําไปพัฒนาคร ู

2.2  ผลตอนักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 
2.2.1 ผลตอความสามารถในการใชความรูทาวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิน่  

จากการวิเคราะหความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธบิายภูมิปญญาทองถิ่นของ
นักเรียนจํานวน 10 โรงเรียน จํานวน 269 คนดวยแบบทดสอบที่ผูวจัิยพัฒนาขึ้น พบวานักเรียน     
มีคาเฉลี่ยของคะแนนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 65.85   
ของคะแนนเตม็ ซ่ึงมีคาเฉลีย่ของคะแนนสูงกวาเกณฑ(รอยละ60) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่7    
ที่กําหนดในการวิจัย ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ประการที่หน่ึง เน่ืองจากบทปฏิบตัิการที่เรียนสาระการเรียนรู
ของหลักสูตรการศึกษาสาระที3่ มาจากตําราเรียนที่ใชภูมิปญญาที่เปนสากลเปนสวนใหญ การไดมี
โอกาสในการไดเรียนบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น และวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น  
ทําใหมีประสบการณในการวิเคราะหภูมิปญญาทองถิน่ที่หลากหลาย มองเห็นความสําคัญของความรู
วิทยาศาสตรกับปรากฏการณที่มีอยูรอบๆตวันักเรียนมากขึ้น ประการที่สอง  จากการสังเกตการณ
จัดการเรียนรูของครูผูเขารบัการฝกอบรมในการนําบทปฏิบตัิการทีพั่ฒนาขึ้นไปจัดการเรียนรูในชั้น
เรียน ครูผูสอยกตวัอยางภูมิปญญาเพื่อใหนักเรียนวเิคราะห  ทําใหนักเรียน มีทักษะในการคิด
วิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น 

จากผลการศกึษาที่ได จะเห็นวาถามีการพัฒนาครูที่สอนวิทยาศาสตรในเรื่องของ
กระบวนการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น  ที่ใหฝกการคดิวิเคราะหหรือ   
การใชความคดิระดับสูง จะสามารถพัฒนานักเรียนไดรูจักคิดวิเคราะหและนําความรูทางวิทยาศาสตร   
ไปใชและมองเห็นความสําคญัของวิชาวิทยาศาสตรไดมากขึ้น 

2.2.2  ผลทางเจตคติที่เกิดกบันักเรียนที่เรยีนโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิ
ปญญาทองถิน่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวานกัเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรยีนโดยใชบทปฏิบตัิการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่อยูมีคาเฉลีย่ 4.43  จัดอยูในระดับดี สนองตามสมมติฐานของการวิจัย
ขอที่ 8 ที่กําหนดไว  เจตคติของนักเรียนเกิดจากการการกระทําที่ผานประสบการณทางดานการคิด 
การปฏิบตัิ ความรูสึกความเชื่อในความสามารถของตนที่มีอิทธิพลตอความสนใจและการตีความในชีวิต
(วิลาสลักษณ  ชัววลัลี.  2543: 30)  ดังน้ันการที่นักเรียนมีความรูสึกทีดี่ตอการเรียนโดยใชภูมิปญญา     
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ทองถิ่น เพราะนักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูรวมทั้งวิเคราะหภูมิปญญาทองถิ่น จึงอาจกลาวไดวา
นักเรียนมีเจตคติที่ดี เม่ือไดเรียนโดยการใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของเนตรชนก  จันทรสวาง(2548) ที่พัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู
เพ่ิมเติม เรื่อง สารเคมีในชวีิตประจําวัน  จากการทดลองสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยางพบวา คะแนน
เจตคตติอกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร มีคาสูงกวาเกณฑระดับมากกวาทีต่ั้งไว  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ดานการนําหลักสูตรไปใชสาํหรับผูที่นําหลักสูตรไปใชควรศึกษารายละเอียดของ

หลักสูตรในคูมือวิทยากรใหเขาใจเพราะการอธิบายภูมิปญญาทองถิน่ดวยหลักการทางวิทยาศาสตร 
ตองใหถูกตองและสามารถพิสูจนได  อีกทั้งยังตองคํานึงถึงเวลาและความยืดหยุนของหลักสูตรดวย  

1.2 ดานการประยกุตใชหลักสตูรอบรมนี้เปนหลักสูตรตนแบบ ผูที่จะนําหลักสูตรนีไ้ป
ใชอาจเปลี่ยนแปลงบทปฏิบัติการที่ใชฝกได ทั้งนี้ตองคํานึงถึงบริบทของสังคมและความสามารถใน
การอธิบายภมิูปญญาทองถิ่นดวยความรูทางวิทยาศาสตรจากกิจกรรมปฏิบัติการที่กําหนด 

1.3 ดานการนําบทปฏิบตัิการในกิจกรรมของหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนในชั้นเรยีน ผูสอนสามารถเลือกบทปฏบิัติการบางบท ในกิจกรรมการฝกอบรมครูไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูของครูรวมทั้งสามารถเพิ่มเติมสาระเนื้อหาได แตตองวิเคราะหสาระ
และองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ ใหรอบคอบและถูกตอง  

2. ขอแนะนําเพือ่การวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูที่ใชบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นกับบทปฏิบตัิการทัว่ไปตอผลสัมฤทธิ์ของการเรยีน ความคงทนของการเรียนรูและเจตคตติอ
การเรียนวชิาวิทยาศาสตร 

2.2 ควรศึกษาผลการนําความรูเรื่องการออกแบบบทปฏบิตัิการไปใชในการจัดการ
เรียนรูในระยะยาว 

2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลของการใชรูปแบบการฝกอบรมที่มีตอความสามารถใน
การออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

2.4 ควรมีการการศึกษาวิจัยการใชกิจกรรมการออกแบบบทปฏิบตัิการทีเ่นนสาระอ่ืน
ทางวิทยาศาสตรนอกเหนือจากสาระ 3 (สารและสมบตัิของสาร)ทีเ่นนในการวิจัยฉบับน้ี 

2.5 ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรูของนกัเรียนโดยใชบทปฏบิัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นตอความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรมาอธิบายภูมิปญญาทองถิน่ 
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ภาคผนวก ก 
1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการสมัภาษณเพ่ือศึกษาความคดิเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตร

ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น   
2. รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย    
3. รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินโครงรางหลักสูตร 
4. รายชื่อผูขารับการฝกอบรม 
5. รายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง   
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ 
เพื่อศึกษาความคิดเหน็เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร    

เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น    
 
 

 1.  ดร.ปรีชาญ  เดชศร ี  ผูชวยผูอํานวยการ สถาบนัสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 2.  ดร.เนตรชนก จันทรสวาง   สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 3.   ผศ.ศิริพร  คงสวัสดิ์  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ี

4.   ผศ.ทวีพร  เนียมมาลัย  หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรและ 
วิทยาศาสตรประยุกตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุร ี

  5.  ครูดวงแข   จงเจริญ  รองผูอํานวยการและครูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินโครงรางหลักสูตร   
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการ          

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น    
  
 

1.  ดร.ปรีชาญ  เดชศร ี  ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.  ดร.เนตรชนก จันทรสวาง   สาขาวิขาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

 3.   ผศ.ดร.จินดา  แตมบรรจง  ภาควิขาเคม ี คณะวิทยาศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.   ผศ.ทวีพร  เนียมมาลัย  หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรและ 
วิทยาศาสตรประยุกตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี

 5.  ครูดวงแข   จงเจริญ  รองผูอํานวยการและครูผูสอน 
วิทยาศาสตร โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   170 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย    
  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร   เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการ          

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น    
 
 

1.  ดร.กิตตมิา  พฤกภษูณะ   สาขาวิขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุร ี

2.  ดร.เนตรชนก จันทรสวาง  สาขาวิขาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

3.   ผศ.ศิริพร   คงสวัสดิ ์  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุร ี

4.  ผศ.ทวีพร  เนียมมาลัย  หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรและ 
วิทยาศาสตรประยุกตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี

5.  ครูดวงแข   จงเจริญ  รองผูอํานวยการและครูวิทยาศาสตร 
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 
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รายชื่อครูผูเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  

 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ภาพ หมายเหตุ 
1 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท พระแทนดงรังวิทยาคาร 

 

 

2 นางการะเกษ  ออนแกว   พระแทนดงรังวิทยาคาร 

 
 

 

3 นายจรัญ   ศรีเมฆ เขมภัทรศึกษา 

 
 

 

4 นางจรินทร    ตันเจริญ วัดหวายเหนยีว 

 

 

5 นายเชลงศกัดิ์ ศักดิ์สิทธวิงศ นิวิฐราษฎรอุปถัมภ 
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รายชื่อผูเขารับการอบรม (ตอ) 

  
 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ภาพ หมายเหตุ 
6 จ.ส.อ.ฐิติวัชร  สีทองเพีย วัดทุงมะสัง  

7 นายธาน ี เพิกเฉย พนมทวนพิทยาคม   

8 นางสาวปรานอม  แสงนิล ทามะกาวิทยาคม 

 

  

9 นาย รักชาต ิ  พรมทองดี เขมภัทรศึกษา  

10 นาย วรกฤต  ธนะโชคอุดม 
 
 
 

บานเขากรวด  

11 นางสาว วิจิตรา ลอย
เจริญ 
 
 
 

หนองรีประชานิมิต  
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รายชื่อผูเขารับการอบรม (ตอ) 
 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ภาพ หมายเหตุ 
12 นายสนธ ิเสนานันท  

 
 
 

ทามะกาวิทยาคม  

13 นางสาวสุพัตรา แพงภูงา 
 
 
 

บานเขาแหลม  
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รายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง 
  

 

 
 
 
 

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ภาพ หมายเหตุ 
1 นายจรูญ รุงเรือง 

 
ทาเรือพิทยาคม 
 

 

2 นางจักรีรัตน    อินนา 
 

วัดตะคร้ําเอน 
 

 

 

3 นาง ศรีรักษ   นันตะเสนีย 
 

วัดสํานักครอ 
 

 

  

4 นาง ศิริพรรณ  เรียบเจริญ 
 

ทามะกาวิทยาคม 
 

 

5 นาย สมศักดิ์  โสสิงห 
 
 
 

ทามะกาวิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
1. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

ครูวิทยาศาสตร   เพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
     2.  แบบประเมินโครงรางหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร      

     เพ่ือออกแบบบทปฏิบตักิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น    
3.   แบบประเมินความเหมาะสมของเครือ่งมือการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา 
     ทองถิ่น 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 
ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
 ชื่อผูใหสัมภาษณ..............................................................ตําแหนง............................. 
 วุฒิการศึกษา..................................................... สถานที่ทํางาน................................. 
 ประสบการณในการทํางาน.......................................................................................... 
 สัมภาษณ วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ…2550….เวลา............น. 
 สถานที่..........................................................ผูสัมภาษณ. นายวิชาญ  พันธุประเสริฐ... 
 
ขอมูลขอคิดเห็น 
1.  การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่  

3  มีความจําเปน ทั้งในปจจุบันและในอนาคตอยางไรบาง? 
…………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ถาจะนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรกในกิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ทานคิดวามี
ความเปนไปไดหรือไม? 
.……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  ทานเห็นวา มีความเปนไปไดหรือไม ถาจะมีการจัดการฝกอบรมครูเกี่ยวกบัการออกแบบบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น? 
……….……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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4.  รูปแบบของการฝกอบรมควรมีลักษณะอยางไร? 
............……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.  เน้ือหาในการฝกอบรมควรมีลักษณะเปนอยางไร? 
............……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
6.  รูปแบบของกิจกรรมการฝกอบรมควรทําในรูปแบบใด? 
...........……………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.  สิ่งที่ใชประกอบในการฝกอบรมดังกลาวควรมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. การประเมินตดิตามผลควรทําในลักษณะใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

9. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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จุดประสงค 

1. ความจําเปนในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการบรูณาการกับภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ศึกษารูปแบบในการจัดกิจกรรมฝกอบรมปฏิบัติการ 
3. ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการจัดการฝกอบรมไดแก 

 เน้ือหาสาระ 
 การจัดกิจกรรมในการฝกอบรม 
 สื่อที่ใชในการฝกอบรม 
 การประเมินและติดตามผลในการฝกอบรม 

4. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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แบบประเมนิโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
การประเมินหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิ

ปญญาทองถิน่ 
 แบบประเมินโครงรางหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่

สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ ใชประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของ
หลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
คําชี้แจง : ขอความอนุเคราะหใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบ  ตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรม 
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
 ขอความอนุเคราะหใหทานพิจารณาความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตรในองคประกอบ
ตอไปน้ี 

   - ความเปนมาของหลักสูตรฝกอบรม 
   - จุดมุงหมายของหลักสตูรฝกอบรม 
   - หัวขอวชิาการฝกอบรม 
   - กิจกรรมการฝกอบรม 
   - สื่อการฝกอบรม 
   - การวัดและประเมินผล 
หนวยการเรียนรูที่ 1-6 ประกอบดวย 6 รายการ คือ 
   - จุดประสงคการเรียนรู 
   - เน้ือหาสาระ 
   - กิจกรรมการเรียนรู 
   - สื่อการเรียนรู 
   - การวัดและประเมินผล 
   - เวลาที่ใชในการเรียนรู 
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คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็น 
 

ระดับความเหมาะสม รายการประเมินผล 
5 4 3 2 1 

1.ความเปนมาของหลักสูตรฝกอบรม โดยประเมินจาก 
   1.1 ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
   1.2 ความเปนเหตุเปนผลที่ตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
   1.3 ความตองการที่เกิดขึ้นสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
การปฏิบัติงาน 
   1.4 แนวทางในการพัฒนาโดยการฝกอบรมเหมาะสม 
   1.5 หลักการที่จะนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช 
2.จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม โดยประเมินจาก 

2.1 ความชัดเจน 
2.2 ความเปนไปได 
2.3 ความเหมาะสมกับผูเขาฝกอบรม 
2.4 ความครอบคลุมความสามารถในการประเมินหลักสูตร

การศึกษา 
3.หัวขอวิชาการฝกอบรม โดยประเมินจาก 

3.1 การตอบสนองจุดมุงหมายการฝกอบรม 
3.2 การจัดลําดับเน้ือหา 
3.3 ความครอบคลุมความรูที่จําเปนตองใช 

4.กิจกรรมการฝกอบรม โดยประเมินจาก 
4.1 ความเปนไปไดที่จะระบจุุดมุงหมาย 
4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 
4.3 การนําไปใชจัดกิจกรรมไดจรอง 
4.4 การกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการเสนอ

แนวคิด 
4.5 ความนาสนใจในกิจกรรม 

5.สื่อการฝกอบรม โดยประเมินจาก 
5.1 ความเหมาะสมของสื่อกิจกรรม 

    5.2 ชวยใหกจิกรรมบรรลุจุดมุงหมายได 
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ระดับความเหมาะสม รายการประเมินผล 
5 4 3 2 1 

6.การวัดและประเมินผล โดยการประเมินจาก 
6.1 การตรวจสอบการบรรลจุุดมุงหมาย 
6.2 ความเปนไปไดในการประเมินผล 

7.การประเมนิหนวยการเรียนรู โดยประเมินจาก 
7.1 หนวยการเรียนรูที่ 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น 

7.1.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 
7.1.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.1.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
7.1.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลจุุดมุงหมาย  
7.1.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.1.8 สื่อการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  
7.1.9 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 
7.1.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 

7.2 หนวยการเรียนรูที่ 2 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

7.2.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 
7.2.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.2.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.2.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.2.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
7.2.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลจุุดมุงหมายการ

ฝกอบรม 
7.2.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.2.8 สื่อการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  
7.2.9 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 
   7.2.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 
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ระดับความเหมาะสม รายการประเมินผล 
5 4 3 2 1 

7.3 หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิปญญาทองถิ่น สูหลักสูตร
วิทยาศาสตร 

7.3.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 
7.3.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.3.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.3.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.3.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
7.3.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.3.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.3.8 สื่อการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.3.9 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 
7.3.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 

7.4 หนวยการเรียนรูที่ 4 แนวทางการออกแบบบท
ปฏิบัติการวทิยาศาสตร 

7.4.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 
7.4.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.4.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.4.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.4.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
7.4.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.4.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.4.8 สื่อการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  
7.4.9 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 
7.4.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 

7.5 หนวยการเรียนรูที่ 5 สรางสรรคบทปฏิบัติการสูนักเรียน 
     7.5.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 

         7.5.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.5.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.5.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.5.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
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ระดับความเหมาะสม รายการประเมินผล 
5 4 3 2 1 

7.5.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลจุุดมุงหมาย  
7.5.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.5.8 สื่อการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  
7.5.9 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 
7.5.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 

7.6 หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติการ 

7.6.1 ความชัดเจนของคําอธิบายรายวิชา 
7.6.2 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.6.3 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 
7.6.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทาํใหบรรลุจุดมุงหมาย 
7.6.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 
7.6.6 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลจุุดมุงหมายการ  
7.6.7 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 
7.6.10 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 

     

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................……………………  
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ตอนที่  2 : แบบประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสตูรฝกอบรม 
 
คําชี้แจง : ขอใหทานพิจารณาความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรในองคประกอบตอไปน้ี 
 โดยใสเครื่องหมาย  ในระดับความสอดคลองตามสภาพจริง ตามความหมาย ดังน้ี 
    +1 หมายถึง  สอดคลองกัน 
     0 หมายถึง  ไมแนใจ 
    -1 หมายถึง  ไมสอดคลองกัน 
 
 

ระดับความสอดคลอง  
รายการประเมิน +1 0 -1 ขอคิดเห็น 

เพ่ิมเติม 
1.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับหลักการ

และความสําคญัของหลักสูตรฝกอบรม 
2.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับ

จุดมุงหมายของการฝกอบรม 
3. ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับโครงสรางของ

หัวขอวิชาการฝกอบรม 
4. ความเปนมาของหลักสูตรการฝกอบรมกับจุดมุงหมายการ

ฝกอบรม 
5. ความเปนมาของหลักสูตรการฝกอบรมกับโครงสรางของหัวขอ

วิชาการฝกอบรม 
6.จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับโครงสรางของหัวขอ

วิชาการฝกอบรม 
7.จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 
8. จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 
9.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับกจิกรรมการฝกอบรม 

10.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 
11.กิจกรรมการฝกอบรมกับสื่อการฝกอบรม 
12. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 
13.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ
เรียนรูที่ 1 
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ระดับความสอดคลอง  
รายการประเมิน +1 0 -1 ขอคิดเห็น 

เพ่ิมเติม 
14.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ
เรียนรูที่ 2 
15.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ 
เรียนรูที่ 3 
16.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ  
เรียนรูที่ 4 
17.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ      
เรียนรูที่ 5 
18.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการเรียนรูหนวยการ 
เรียนรูที่ 6 
การประเมินความสอดคลองภายในของหนวยการเรียนรูที่ 1-6 

หนวยการเรยีนรูที่ 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
- เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 
- สื่อการเรียนรูกับการวัดและการประเมนิผล 
หนวยการเรยีนรูที่ 2 ภูมิปญญาทองถิน่กับการเรียนรู

วิทยาศาสตร 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
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ระดับความสอดคลอง  
รายการประเมิน +1 0 -1 ขอคิดเห็น 

เพ่ิมเติม 
- เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 
- สื่อการเรียนรูกับการวัดและการประเมนิผล 
หนวยการเรยีนรูที่ 3  ภูมิปญญาทองถิน่ สูหลักสูตร

วิทยาศาสตร 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
- เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 
- สื่อการเรียนรูกับการวัดและการประเมนิผล 
หนวยการเรยีนรูที่ 4  แนวทางการออกแบบบทปฏบิัติการ

วิทยาศาสตร 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
- เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
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ระดับความสอดคลอง  
 

รายการประเมิน 
+1 0 -1 ขอคิดเห็น 

เพ่ิมเติม 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 
- สื่อการเรียนรูกับการวัดและการประเมนิผล 
หนวยการเรยีนรูที่ 5  สรางสรรคบทปฏิบัติการสูนักเรียน 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 

   -  เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรยีนรูกับสื่อการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 
- สื่อการเรียนรูกับการวัดและการประเมนิผล 
หนวยการเรยีนรูที่ 6  เพียรพิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบัติการ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ 
- จุดประสงคการเรียนรูกับกิจกรรมการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- จุดประสงคการเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 
- เน้ือหาสาระกับกิจกรรมการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับสื่อการเรียนรู 
- เน้ือหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 
- กิจกรรมการเรียนรูกับสื่อการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 

    - สื่อการเรียนรูกับการวดัและการประเมินผล 
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แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
คําชี้แจง : ขอความอนุเคราะหใหทานผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองของ
องคประกอบ  ตาง ๆ ของขอสอบกอนและหลังการเรียนรูซ่ึงแยกเปนประเด็นดังน้ี  

1.  ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 1, 5, 9   (8 คะแนน 
  2.  การวิเคราะหมาตรฐาน การเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูวิชา ขอ 
2, 6, 10 (12 คะแนน) 
              3.  เกณฑการประเมินผลการออกแบบบทปฏิบัติการ  2, 6, 10 (16 คะแนน) 
    4.  เกณฑการประเมินผลการออกแบบบทปฏิบัติการ  4, 8, 12 (8 คะแนน) 
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เกณฑการประเมินผลคําตอบขอสอบกอนและหลังการเรียนรู 
(   44 คะแนน) 

1. ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถิ่น ขอ 1, 5, 9   (8 คะแนน) 
จุดประสงค 

1. สามารถอธิบายความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นได 
2. อธิบายความสัมพันธระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับสิ่งตางๆที่อยูในสังคมได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1  อธิบายความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิน่คือความรู ความคิด ทักษะ หรือ

พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏบิัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม และ
ผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการถายทอด โดยมีการประยุกตใชได
อยางเหมาะกับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิน่คือความรู ความคิด ทักษะ หรือ
พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏบิัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม โดย
ผานกระบวนการคิดวิเคราะห แตไมระบุถึงการประยุกตใชใหเหมาะสม
กับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิน่คือความรู ความคิด ทักษะ หรือ
พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏบิัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษ ตลอดจนสถาบนัตางๆในสังคม แต
ไมระบุวามีการผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการประยุกตใชให
เหมาะสมกับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิน่เปนเพียงความรู ความคิด ที่ได
สั่งสมสืบทอดและปฏบิัติกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไมระบุวามีการผาน
กระบวนการคดิวิเคราะหและการถายทอดจากบรรพบุรุษและไมกลาวถึง
การประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

- ไมอธิบายหรืออธิบายไมตรงตามขอที่กลาวมาแลว 
 

 
4 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

 
2. อธิบายความสัมพันธระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับสิ่งตางๆที่อยูในสังคมได  

1. มีความสัมพันธเชื่อมโยงคนกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ
ทองถิ่นนั้นๆ  

2. เปนสิ่งที่สัมพันธกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น 
3. มีความสิ่งที่เกีย่วของกับการแกปญหาของคนในทองถิน่ 
4. เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อของคนในทองถิ่น 
 
- อธิบายความสมัพันธของภมิูปญญาทองถิน่กับสังคมได 4 ขอ 
- อธิบายความสมัพันธของภูมิปญญาทองถิน่กับสังคมได 3 ขอ 
- อธิบายความสมัพันธของภูมิปญญาทองถิน่กับสังคมได 2 ขอ 
- อธิบายความสมัพันธของภูมิปญญาทองถิน่กับสังคมได 1 ขอ 
- ไมอธิบายหรือระบคุวามสมัพันธในสาระทีไ่มเกี่ยวของกบัขอที่

กําหนดมาแลวทั้ง 4 ขอ 
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2.    การวิเคราะหมาตรฐาน การเรียนรูชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการ
เรียนรูวิชา ขอ 2, 6, 10 (12 คะแนน) 

จุดประสงค 
1. บอกความสัมพันธของสาระภูมิปญญาทองถิ่นกับสาระวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
2. ระบุความสัมพันธของสาระในภูมิปญญาทองถิ่นกับมาตรฐานหลักสูตรชวงชั้น 3 ได 
3. วิเคราะหความสัมพันธของสาระในภูมิปญญาทองถิ่นกับผลการเรียนรูที่คาดหวังได 
4. ระบุความสัมพันธของสาระในภูมิปญญา  
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1.  การวิเคราะหสาระการเรยีนรูวิชา 
      วิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นไดสัมพันธกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในชวงชั้นที3่ มีสาระสําคัญตามที่ระบุไวในหลักสูตรดังน้ี 

- ถาเลือกตอบสบูขมิ้น  
1. การแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลาย(การสกัดสารสีจาก

ขม้ินดวยน้ํา) 
2. สารละลาย(สารละลายเบส, สารละลายน้ําขม้ิน) 
3. ปฏิกิริยาเคมี(ระหวางไขมันกับเบสแก) 
4. พลังงานกับการเกิดปฏกิิริยาเคมี(การควบคุมอุณหภูมิในการ

เกิดปฏิกิริยาระหวางน้ํามันกบัเบส) 
-   ถาเลือกตอบกลวยฉาบ 

1. การแยกสารโดยการตกผลกึและการระเหยแหง(การฉาบกลวย
ดวยน้ําตาลและการทอดกลวย) 

2. การเกิดสารละลาย(การละลายน้ําตาลทีใ่ชฉาบกลวยในนํ้า) 
3. พลังงานกับการละลายของสาร(การใชความรอนในการเพิ่ม

ความสามารถในการละลายของน้ําตาล) 
-   ถาเลือกตอบนํ้าวานกาบหอย 

1. การแยกสารโดยการสกัดดวยตวัทาํละลาย(การสกัดสารสีจาก
วานกาบหอยโดยใชการสกดัรอนดวยน้ํา) 

2. สารละลาย(สารละลายของสารสีทีไ่ดจากวานกาบหอยและ
สารละลายน้ําตาลในน้ําวานกาบหอย) 

3. พลังงานกับการละลายของสาร(ความสามารถในการละลาย
ของการละลายสารจากวานกาบหอยและการเพิ่มความสามารถในการ
ละลายของน้ําตาล) 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1. ตอบสาระไดครบและอธบิายสาระไดตรงตามขั้นตอนของ
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นทุกขอ 

2. ตอบสาระไดครบแตอธิบายสาระตามขัน้ตอนของกิจกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นไมครบทกุขอ 

3. ตอบสาระไมครบและอธบิายสาระไดตรงตามขั้นตอนของ
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่นไมครบทุกขอ 

4. ตอบสาระไดไมครบแตไมอธิบายสาระตามขั้นตอนของ
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

5. ตอบสาระไมถกูตองและอธบิายสาระไมตรงตามขั้นตอนของ
กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น  

2. การวิเคราะหมาตรฐานชวงชั้นวิชา 
  ระบุมาตรฐานชวงชั้นไดถูกตองสัมพันธกับเน้ือหาอยางถูกตอง โดย

ระบุดังนี ้
- ถาเลือกตอบสบูขมิ้น  

มาตรฐาน ว 3.1 ขอ 1, 5 
มาตรฐาน ว 3.2 ขอ 1 

-   ถาเลือกตอบกลวยฉาบ 
มาตรฐาน ว 3.1 ขอ 1,5 
มาตรฐาน ว 3.2 ขอ 1 

-   ถาเลือกตอบน้ําวานกาบหอย 
มาตรฐาน ว 3.1 ขอ 1 

มาตรฐาน ว 3.2 ขอ 1 
1. ตอบมาตรฐานถูกตองระบุขอยอยถูกตองและเขียนรายละเอียด

ขอความมาตรฐานและขอยอยไดถูกตองครบถวน 
2. ตอบมาตรฐานถูกตอง ระบุขอยอยถูกตองและเขียนรายละเอียด

ขอความมาตรฐานและขอยอยแตไมครบถวน 
3. ตอบมาตรฐานถูกตอง ระบุขอยอยถูกตองบางขอและเขียน

รายละเอียดขอความมาตรฐานและขอยอยไมครบถวน 
4. ถาตอบมาตรฐานถูกตองระบขุอยอยไมถูกตองและไมเขยีน

รายละเอียดขอความมาตรฐานและขอยอย 
  

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

3 
 

2 
 

1 



   194 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

คาระดับ
คะแนน 

5. ถาตอบมาตรฐานไมถูกตอง 
3. การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- ถาเลือกตอบสบูขมิ้น ตอบ 
1. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัสมบัติของสารละลายได 
2. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัการแยกสารโดยการสกัดดวยตวัทํา

ละลาย 
3. ทดลอง อธิบายปฏิกิริยาเคมีในการเกิดสบู 
4. ทดลองอธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับการละลาย

และการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
-   ถาเลือกตอบกลวยฉาบ ตอบ 

1. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัสมบัติของสารละลายได 
2. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัการแยกสารโดยการตกผลึก และ

การระเหยแหง 
3. ทดลองอธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับการละลาย 
4. ยกตัวอยางการแยกสารไปใชประโยชนในชีวติประจําวันได 

-   ถาเลือกตอบนํ้าวานกาบหอย 
1. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัสมบัติของสารละลายได 
2. ทดลอง อธิบายเกี่ยวกบัการแยกสารโดยการสกัดดวยตวัทํา

ละลาย 
3. ทดลองอธิบายความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับการละลาย 
4. ยกตัวอยางการแยกสารไปใชประโยชนในชีวติประจําวันได 

1. ระบุผลการเรยีนรูที่คาดหวงัครบหรือครอบคลุมทั้ง 4 ขอ 
2. ระบุผลการเรยีนรูที่คาดหวงัครบหรือครอบคลุมทั้ง 3 ขอ 
3. ระบุผลการเรยีนรูที่คาดหวงัครบหรือครอบคลุมทั้ง 2 ขอ 
4. ระบุผลการเรยีนรูที่คาดหวงัครบหรือครอบคลุมทั้ง 1 ขอ 
5. ระบุไดไมตรงที่หรือครอบคลุมที่กําหนดหรือไมระบุ 

 

0 
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3.   เกณฑการประเมินผลการออกแบบบทปฏิบัติการ  2, 6, 10 (16 คะแนน) 
จุดประสงค 

1.  บอกขั้นตอนกระบวนการออกแบบบทปฏิบัติการไดครบถวน 
2. ระบุรายละเอียดในแตละขั้นตอนได 
3. ออกแบบไดสัมพันธกับเน้ือหาที่เลือก 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 
คาระดับ
คะแนน 

1. บอกขั้นตอนกระบวนการออกแบบไดครบถวน ประกอบดวย 
1.1 การกําหนดปญหา 
1.2 การกําหนดหัวขอ 
1.3 การตั้งสมมตฐิาน(ที่เกี่ยวของกับการนําไปจัดการเรียนรู) 
1.4 การกําหนดคําถามกอนการทดลอง 
1.5 การกําหนดอุปกรณและสารเคมี 
1.6 การกําหนดวิธีการทดลอง 
1.7 การทดลองกอนนําบทปฏบิัติการไปใช 
1.8 การกําหนดการนําเสนอและรายงานผลงาน 
1.9 การสรุปผล 
1.10 การกําหนดคําถามทายการทดลอง 
1.11 การเขียนบทวิเคราะห  

1.   กําหนดขั้นตอนไดทุกขั้นตอนได 9-11ขั้นตอนและเมื่ออานแลว
ผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบตัิการไดตามไดถูกตอง 
                2. กําหนดขั้นตอนไดทุกขั้นตอนได 9-11ขั้นตอน ไมเรยีงลําดับ แต
เม่ืออานแลวผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบัติการไดตามไดถูกตอง 

3. กําหนดขั้นตอนไดทุกขั้นตอนได 6 -8 ขั้นตอนและเมื่ออานแลว
ผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบตัิการไดตามไดถูกตอง 

4.  กําหนดขั้นตอนไดทุกขัน้ตอนได 6 -8 ขั้นตอน ไมเรียงลําดับ
ขั้นตอนแตเม่ืออานแลวผูอานสามารถออกแบบบทปฏบิัติการไดตามไดถูกตอง 

5. กําหนดขั้นตอนไดทุกขัน้ตอนไดนอยกวา 6 ขั้นตอนแตอานแลว
ผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบตัิการได 
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เกณฑการใหคะแนน 
 

คาระดับ
คะแนน 

 6. กําหนดขั้นตอนไดทุกขัน้ตอนไดนอยกวา 6 ขั้นตอนแตอานแลว
ผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบตัิการไดบางสวน 

7. กําหนดขั้นตอนไดทุกขั้นตอนไดนอยกวา 6 ขั้นตอน ไมเรียงลําดับ
ขั้นตอน อานแลวผูอานสามารถออกแบบบทปฏิบตัิการไดบางสวน 

 8.  กําหนดขั้นตอนไดทุกขัน้ตอนไดนอยกวา 6 ขั้นตอนแตอานแลว
ผูอานไมสามารถออกแบบบทปฏบิัติการได 

9. ไมบอกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบบทปฏิบตัิการ 
2. ระบรุายละเอียดแตละขั้นตอนได 

2.1 อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนในการออกแบบใหผูอานสามารถ
ปฏิบัตติามได 

2.2 อธิบายราย ทกุขั้นตอนในการออกแบบใหผูอานสามารถปฏิบตัิตาม
ไดแตมีรายละเอียดนอย 

2.3 อธิบายรายละเอียดบางสวน ในการออกแบบใหผูอานสามารถปฏิบัติ
ตามไดแตมีรายละเอียดนอย 

2.4 อธิบายขั้นตอนในการออกแบบใหผูอานสามารถปฏิบัตติามไดแตไมมี
รายละเอียดอธิบาย 

2.5 ไมอธิบายรายละเอียดในการออกแบบ 
3. ออกแบบไดสัมพันธกับเน้ือหาที่เลือก 

3.1 ใชกระบวนการในภูมิปญญาทองถิ่นที่เลอืก ในการออกแบบบท
ปฏิบัติการทุกขั้นตอนและสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตรไดถูกตอง 

3.2 ใชกระบวนการในภูมิปญญาทองถิ่นที่เลอืก ในการออกแบบบท
ปฏิบัติการทุกขั้นตอนและสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตรบางสวน 

3.3 ใชกระบวนการในภูมิปญญาทองถิ่นที่เลอืก ในการออกแบบบท
ปฏิบัติการบางขั้นตอนและสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตรบางใน
บางสวน 

3.4 ใชกระบวนการในภูมิปญญาทองถิ่นที่เลอืก ในการออกแบบบท
ปฏิบัติการบางขั้นตอนและสอดแทรกเนื้อหาวิทยาศาสตรผิดบางสวน 

3.5 ไมไดใชหลักการในภูมิปญญามามีสวนในการออกแบบบทปฏิบตัิการ 
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4.   เกณฑการประเมินผลการออกแบบบทปฏิบัติการ  4, 8, 12 (8 คะแนน) 
จุดประสงค 

1. บอกรายละเอียดของสิ่งที่จะตองประเมินไดดานตางๆได 
2. กําหนดเกณฑการประเมินตามทักษะดานการปฏิบัติได 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 
คาระดับ
คะแนน 

1. บอกรายละเอียดของสิ่งที่จะตองประเมินไดดานตางๆได 
- ถาตอบสบูขมิ้น 

1. ดานความรูประกอบดวย 
1.1 สารละลาย 
1.2 การแยกสารโดยการสกัดดวยตวัทําละลาย 
1.3 การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
1.4 ผลของอุณหภูมิตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

2. ดานทักษะ 
2.1 การสังเกต 
2.2 วัด(การชั่งการตวงสาร) 
2.3 การทดลอง 
2.4 การจัดกระทําขอมูล 
2.5 การสรุปผล 

3. ดานเจตคต ิ
3.1 ชอบในการเรยีนดวยบทปฏิบัติการสบูขม้ิน 
3.2 เห็นประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นการทําสบูใน

ชีวติประจําวัน 
3.1 เห็นความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรู

วิทยาศาสตร 
- ถาตอบกลวยฉาบ 

1. ดานความรูประกอบดวย 
1.1 สารละลาย 
1.2 การแยกสารโดยการตกผลกึและการระเหยแหง 
1.3 ผลของอุณหภูมิตอการละลายของสาร  
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เกณฑการใหคะแนน 
 

คาระดับ
คะแนน 

2. ดานทักษะ 
2.1 การสังเกต 
2.2 วัด(การชั่งการตวงสาร) 
2.3 การทดลอง 
2.4 การจัดกระทําขอมูล 
2.5 การสรุปผล 

3. ดานเจตคต ิ
3.2 ชอบในการเรยีนดวยบทปฏิบัติการกลวยฉาบ 
3.3 เห็นประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นในชวีิตประจําวัน 
3.4 เห็นความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรู

วิทยาศาสตร 
- ถาตอบนํ้าวานกาบหอย 

1. ดานความรูประกอบดวย 
1.1 สารละลาย 
1.2 การแยกสารโดยการสกัดดวยตวัทาํละลาย(สกัดรอน) 
1.3 ผลของอุณหภูมิตอสมบัตกิารละลายของสาร  

2. ดานทักษะ 
2.1 การสังเกต 
2.2 วัด(การชั่ง การตวงสาร) 
2.3 การทดลอง 
2.4 การจัดกระทําขอมูล 
2.5 การสรุปผล 

3. ดานเจตคต ิ
3.1 ความชอบในการเรียนดวยบทปฏบิัติการสบูขม้ิน 
3.2 การเห็นประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่นการทําน้ําวาน

กาบหอยในชวีิตประจําวัน 
    3.3   เห็นความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูทาง

วิทยาศาสตร  
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ขอขอบพระคณุเปนอยางสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

คาระดับ
คะแนน 

1. ตอบครบทั้ง 3 ดาน และตอบขอยอยในแตละดานไมต่ํากวา 3 ขอยอย 
2. ตอบครบทั้ง 3 ดาน แตตอบขอยอยในแตละดานไมต่าํกวา 2 ขอยอย 
3. ตอบครบทั้ง 3 ดาน และตอบขอยอยในแตละดานต่ํากวา 2 ขอยอย 
4. ตอบไมครบทั้ง 3 ดาน และตอบขอยอยในดานที่ตอบไมต่ํากวา 2 ขอยอย 

5. ตอบไมครบทัง้ 3 ดาน และตอบขอยอยในดานที่ตอบ 1 ขอยอย 
2. กําหนดเกณฑการประเมินตามทักษะการปฏิบัติได 

1. เลือกทักษะใดทักษะหนึ่งจากที่ตอบในขอ 1  
2. ตั้งจุดประสงคของการประเมิน 
3. กําหนดเกณฑแบบภาพรวม 
4. นําเกณฑแบบภาพรวมมากําหนดเกณฑแบบแยก 

1. กําหนดกระบวนการครบทกุกระบวนการ 
2. กําหนดกระบวนการไมครบแตสามารถกําหนดเกณฑแบบแยกได 
3. กําหนดกระบวนการไมครบแตกําหนดเกณฑการประเมินแบบแยกได 
4. กําหนดกระบวนการไมครบและกําหนดเพียงเกณฑการประเมินแบบ

รวม 
5.   กําหนดกระบวนการไมครบและไมกําหนดทั้งเกณฑแบบรวมและ

เกณฑแบบแยก  
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ภาคผนวก ค 
1. แบบสอบถามคิดเห็นของครูผูเขารับการอบรมตอการพัฒนาหลักสูตร 

ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา 
     ทองถิ่น 
2. แบบประเมินผลความสามารถดานการออกแบบ การจัดทําบทปฏบิตัิการ   

การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญา 
     ทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม   
3. แบบวัดเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น   
4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอธิบายความสัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น              

กับความรูทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 
        5.    แบบวัดเจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบตัิการที่  

     สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น   

  



   201 
 

แบบสอบถามคิดเห็นของครูผูเขารับการอบรม 
ตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการ                

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทานวาเหมาะสมเพียงใด 

ระดับความเหมาะสม รายการประเมิน 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. จุดประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
เน้ือหาและกิจกรรมที่กําหนด…………………. 

2. ความเหมาะสมเนื้อหาที่ใชในการจัดการ
ฝกอบรม……………………………………….. 

3. ลําดับขั้นของเนื้อหาที่ใชฝกอบรม.................... 
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชในการ

ฝกอบรมในหลักสูตร....................................... 
5. วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 1ชวยใหทาน

ไดรับความรูความเขาใจ ในการนําไปออกแบบ
บทปฏบิัติทีบ่รูณาการกับภูมิปญญาทองถิ่น…. 

6. วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 2 ชวยใหทาน
ไดรับประสบการณ ในการนําบทปฏิบตักิารไป
ใชในการจัดการเรียนรูในชัน้เรียนไดเหมาะสม
เพียงใด.....................................................…. 

7. วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 3 ชวยใหทาน
ไดรับความรูความเขาใจ ในการนําบท
ปฏิบัติการไปใชในการจัดการเรียนรูในชัน้เรียน
ไดเพ่ิมขึ้น...................................................... 
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………...
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ระดับความเหมาะสม  
รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
8. การนําความรูจากการฝกอบรมดานทฤษฎีและ

การฝกปฏิบตัไิปใชประโยชนในการจัดการ
เรียนรู…………………………………… 

9. การไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกับเพ่ือนรวมงานในกลุมและผู
เขารับการอบรมอื่น…………………………… 

10. จํานวนครั้งของการนิเทศ ตดิตามผล............. 
11. การนิเทศติดตามผลชวยใหสามารถนําความรู

และประสบการณที่ไดรับการฝกอบรมไปใชใน
ชั้นเรียนไดจริง……………………………… 

12. การบรรยายของ
วิทยากร…............................. 

13. การใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานกลุม
ของวิทยากร………………………………… 

14. การใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคลของวิทยากร……..…………… 

15. การมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรและผูเขารับ
การฝกอบรม.................................................. 

16. สื่อที่ใชในการฝกอบรม(ไดแก เอกสารชุดฝก
อบรม เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม สื่อการ
นําเสนอ)ชวยใหการฝกอบรมบรรลุจุดประสงค
ของการฝกอบรม.......................................…. 

17. ความเหมาะสมของเอกสารที่ใชในการ
ฝกอบรม...................................................…. 

18. บทปฏบิัติการที่บูรณาการกบัภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ใชในการฝกอบรม…………………… 

19. การมโีอกาสของผูเขารับการฝกอบรมในการมี
สวนรวมในกิจกรรมและการนําเสนอผลงาน..... 

20. ความเหมาะสมของการวัดประเมินผลในการ
ฝกอบรม……………………………………... 
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ระดับความเหมาะสม  
รายการประเมิน มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
21. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม

ในชั้นเรียน...........……………………………. 
22. ระยะเวลาในการฝกอบรมระยะที่ 2………….. 
23. ระยะเวลาในการนําเสนองาน......................... 
24. การมีโอกาสไดประเมินผลงานของผูรวมเขา

รับการฝกอบรม.............................................. 
25. จํานวนครั้งของการนิเทศ ตดิตามผล.............. 
 
 

………...
………...
………...

………...
………...

 

………...
………...
………...

………...
………...

………...
………...
………...

………...
………...

………...
………...
………...

………...
………...

………...
………...
………...

………...
………...

 
ขอเสนอแนะอื่น(ดานเนื้อหา สื่อที่ใช วทิยากร กิจกรรมการฝกอบรม การนิเทศติดตามผล การวัด

ประเมินผล การมีสวนรวมในกิจกรรมการฝกอบรม หรืออ่ืนๆ) 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
 .……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินผลดานการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

คะแนนที่ได  
รายการประเมิน 1 2 3 4 

 
หมาย
เหต ุ

1. การสืบคนภูมิปญญาทองถิน่ 
2. การวิเคราะหมาตรฐานชวงชั้น 
3. การวิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
4. การวิเคราะหสาระการเรียนรูวิชา 
5. การกําหนดชื่อเรื่อง 
6. ความเขาใจและการกําหนดปญหา 
7. การกําหนดตัวแปรไดสมบรูณและชัดเจน 
8. การตั้งสมมตฐิาน 
9. การกําหนดคําถามกอนการทดลอง 
10. การการกําหนดจุดประสงค 
11. การระบุอุปกรณ 
12. การระบุสารเคมี 
13. การเขียนวธิีการทดลอง 
14. การวาแผนวธิกีารทดลอง 
15. การทดลองปฏิบัติการกอน 
16. ความคลองแคลวในการปฏิบัติการทดลอง 
17. การกําหนดการนําเสนอผล 
18. การสรุปผล 
19. การกําหนดคําถามทายการทดลอง 

 

     

รวมระดบัคะแนน      
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รายละเอียดเกณฑการประเมิน 
1. การสืบคนภูมิปญญาทองถิน่ 

 
2. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูวิชา 

 
 

 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1 การกําหนดชื่อเรื่อง 
- มีการสืบคน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆ รวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาที่ถูกตอง 

- มีการสืบคน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆ รวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตองครบถวน 

- มีการสืบคน ศกึษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆไมรวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตอง 

- ไมมีการสืบคน ศึกษาภมิูปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ ไมมีการ
วิเคราะห คัดเลอืกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตอง 
 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

2.1 การวิเคราะหมาตรฐานชวงชั้นวิชา 
- ระบุมาตรฐานชวงชั้นไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวนและ
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุระบุมาตรฐานชวงชั้นไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวนและ
สอดคลองกบัผลการเรยีนรูที่คาดหวังแตคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุมาตรฐานชวงชัน้ไดถูกตองสัมพันธกับเน้ือหาอยางครบถวน ไม
สอดคลองกบัผลการเรยีนรูที่คาดหวังและคลาดเคลื่อนจากทีก่ําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุมาตรฐานชวงชั้นไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาไมครบถวน ไม
สอดคลองกบัผลการเรยีนรูที่คาดหวังและคลาดเคลื่อนจากทีก่ําหนดไวในเอกสาร 
 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

2.2 การวิเคราะหผลการเรยีนรูที่คาดหวงั 
- ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวน
และสอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นและตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวน
และสอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นและตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังไดถูกตองสัมพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวน
และสอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นและตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร 
- ระบุผลการเรียนรูที่คาดหวังไดถูกตองสมัพันธกบัเน้ือหาอยางครบถวน
และสอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นและตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
2.3 การวิเคราะหสาระการเรียนรูวิชา 
-วิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นไดสัมพันธกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในชวงชั้นที3่ มีรายละเอียดหัวขอยอยและสาระสําคัญและตรงตามทีร่ะบุ
ไวในหลักสูตร 
-วิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นไดสัมพันธกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 3 รายละเอียดหัวขอยอยและสาระสําคญัแต
คลาดเคลื่อนกับที่ระบุไวในหลักสูตร 
-วิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นไดสัมพันธกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 3 รายละเอียดหัวขอยอยและสาระสําคญัไม
ครบถวน คลาดเคลื่อนจากที่ระบุไวในหลกัสูตร 
-วิเคราะหสาระภูมิปญญาทองถิ่นไดสัมพันธกับสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 3 บางแตไมครบถวน รายละเอียดหัวขอยอย
และสาระสําคญัไมครบถวน และคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไวในหลักสตูร 

 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 
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3. ชื่อเรื่อง 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4. การกําหนดปญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

 การกําหนดชื่อเรื่อง 
- บงชี้ถึงกิจกรรมที่เปนตวัแปรในบทปฏบิตักิาร โดยใชภาษาที่อานแลว
เขาใจงาย และไมใชคําซ้ําซอน 

- บงชี้ถึงกิจกรรมที่เปนตวัแปรในบทปฏบิัตกิาร ในบทปฏิบตัิการ โดยใชภาษา
ที่อานแลวเขาใจงาย แตใชคําซ้ําซอน 

- บงชี้ถึงกิจกรรมที่เปนตวัแปรที่มีการปฏิบตัิในบทปฏิบตักิาร ใชภาษาที่
อานแลวเขาใจยาก ใชคําซ้าํซอน 

- บงชี้ถึงกิจกรรมที่มีการปฏิบตัิในบทปฏิบตักิาร ไมปรากฏตัวแปรในบท
ปฏิบัติการ ใชภาษาที่อานแลวเขาใจยาก ใชคําซ้ําซอน 

 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

4.1 เขาใจปญหาและกําหนดปญหา 
- รวมกันวิเคราะหปญหาที่กําหนดกําหนดปญหาไดดวยตนเองหรือกลุมมี
การรวมกันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกบัปญหาที่กําหนด
สามารถปฏิบตัิการแกไขไดไมตองมีการแนะนําจากวิทยากร 

- รวมกันวิเคราะหปญหาที่กําหนดกําหนดปญหาไดดวยตนเองหรือกลุมมี
การรวมกันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกบัปญหาที่กําหนด
สามารถปฏิบตัิการแกไขไดและตองมีการแนะนําจากวทิยากร 

- รวมกันวิเคราะหปญหาที่กําหนดกําหนดปญหาไดดวยตนเองหรือกลุมมี
การรวมกันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกบัปญหาที่กําหนด
สามารถปฏิบตัิการแกไขไดบางกรณีและตองมีการแนะนําจากวิทยากร 

- รวมกันวิเคราะหปญหาที่กําหนดกําหนดปญหาไดดวยตนเองไมมีการ
รวมกันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุมเกีย่วกับปญหาที่กําหนดสามารถ
ปฏิบัติการแกไขไดบากรณแีละตองมีการแนะนําจากวทิยากร 
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1 
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5. การตั้งสมมตฐิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1. กําหนดตัวแปรไดชัดเจนไดสมบูรณ 
- เขียนปญหาเขาใจงายระบถุึงตัวแปรที่สามารถทดสอบไดมีการกําหนด
ปญหาเฉพาะเจาะจงเปนรายกรณี ไมกวางเกิน และนําไปสูการเขียน
ปญหากอนการทดลองได 
- เขียนปญหาเขาใจงายระบถุึงตัวแปรที่สามารถทดสอบไดมีการกําหนด
ปญหาเฉพาะเจาะจงเปนรายกรณี ไมกวางเกินแตไมสามารถนําไปสูการ
เขียนปญหากอนการทดลอง 
- เขียนปญหาเขาใจงาย ระบถุึงตัวแปรที่สามารถทดสอบไดมีการกําหนด
ปญหาเฉพาะไมเจาะจงเปนรายกรณีกวางเกิน และไมนําไปสูการเขียน
ปญหากอนการทดลอง 
- เขียนปญหาเขาใจงาย แตไมระบถุึงตวัแปรที่สามารถทดสอบไดไมมี
การกําหนดปญหาเฉพาะเจาะจงเปนรายกรณีกวางเกิน และไมนําไปสู
การเขียนปญหากอนการทดลองได 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

5. การตั้งสมมตฐิาน 
- ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา สามารถระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
และตัวแปรควบคุมไดสมบูรณ  รวมทั้งดําเนินงานดวยขั้นตอนที่ถูกตองทั้งหมด 

- ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา  สามารถระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
และตัวแปรควบคุมได แตยังไมสมบูรณ    

- ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา  ไมสามารถระบุตัวแปรตน ตัวแปร
ตาม และตัวแปรควบคุมไดไมครบถวน 

- ตั้งสมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา ไมสามารถระบุตัวแปรตน  
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได 
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6. คําถามกอนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. จุดประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

6. คําถามกอนการทดลอง 
- คําถามสัมพันธกับหลักการของบทปฏิบัติการ นําไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง สามารถหาคําตอบไดในกิจกรรมการปฏิบัติการ ใช
คําที่โนมนาวใหผูอานสนใจปฏิบัติ 

- คําถามสัมพันธกับหลักการของบทปฏิบัติการ นําไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง สามารถหาคําตอบไดในกิจกรรมการปฏิบัติการ ไม
มีคําที่โนมนาวใหผูอานสนใจปฏิบัติ 

- คําถามสัมพันธกับหลักการของบทปฏิบัติการ นําไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง สามารถหาคําตอบไดในกิจกรรมการปฏิบัติการแต
ไมชัดเจน ไมมีคําที่โนมนาวใหผูอานสนใจปฏิบัติ 

- คําถามสัมพันธกับหลักการของบทปฏิบัติการ ไมนําไปสูการปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลอง สามารถหาคําตอบไดในกิจกรรมการปฏิบัติการแต
ไมชัดเจน ไมมีคําที่โนมนาวใหผูอานสนใจปฏิบัติ 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

7. จุดประสงค 
- จุดประสงคสามารถหาขอสรุปไดจากการปฏิบัติการ มีความเกี่ยวของกับ
สาระเนื้อหาของบทปฏิบัติการ  สนองหรือนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- จุดประสงคสามารถหาขอสรุปไดจากการปฏิบัติการ มีความเกี่ยวของกับ
สาระเนื้อหาของบทปฏิบัติการ  ไมสนองหรือนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- จุดประสงคสามารถหาขอสรุปไดจากการปฏิบัติการ มีความเกี่ยวของกับ
สาระเนื้อหาของบทปฏิบัติการนอย ไมสนองหรือนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- จุดประสงคสามารถหาขอสรุปไดจากการปฏิบัติการไมสมบูรณ มีความ
เกี่ยวของกับสาระเนื้อหาของบทปฏิบัติการนอย  ไมสนองหรือนําไปสูผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง 
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8. การระบุอุปกรณสารเคมีและวิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

8.1 การระบุอุปกรณ 
- ระบุอุปกรณครบทุกชิ้นที่ใชบอกขนาดขนาดของอุปกรณครบถวนและ
เหมาะสมกับการใช และระบุจํานวนที่สามารถใชปฏิบัติการไดอยางสมบูรณ 

- ระบุอุปกรณครบทุกชิ้นที่ใช บอกขนาดขนาดของอุปกรณครบถวนและ
เหมาะสมกับการใชและระบุจํานวนไมครบจํานวนที่ใชปฏิบัติการไดอยาง
สมบูรณ 

- ระบุอุปกรณครบทุกชิ้นที่ใช บอกขนาดขนาดของอุปกรณครบถวนแต
ไมเหมาะสมกับการใช  ระบุจํานวนไมครบจํานวนที่ใชปฏิบัติการไดอยาง
สมบูรณ 

- ระบุอุปกรณไมครบทุกชิ้นที่ใช บอกขนาดของอุปกรณไมครบและ
เหมาะสมกับการใช และระบุจํานวนไมครบจํานวนที่ใชปฏิบัติการไดอยาง
สมบูรณ 
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8. 2 การระบุสารเคมี 
- ระบุชื่อสารเคม ีสถานะ ความเขมขน ปริมาณที่ใชไดอยางถกูตอง 
- ระบุชื่อสารเคมี สถานะ ความเขมขน แตไมระบุปริมาณที่ 
-  ระบุชื่อสารเคมี สถานะ ไมระบุความเขมขน ไมระบุปริมาณที่ใช 
- ระบุชื่อสารเคมี ไมระบุสถานะ ความเขมขนและปริมาณที่ใช 
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8.3 การเขียนวิธีการทดลอง 
 - เขียนลําดับขั้นในการทดลองอยางถูกตอง มีการระบุสารเคมีทีใ่ชอยาง
ครบถวน บอกรายละเอียดวธิกีารทดลองที่เขาใจงายและสามารถปฏิบัตติามได 
- เขียนลําดับขั้นในการทดลองอยางถูกตอง มีการระบุสารเคมีทีใ่ชอยาง
ครบถวน บอกรายละเอียดวิธีการทดลองที่เขาใจยากและสามารถปฏิบัติ
ตามไดในบางสวน  
- เขียนลําดับขั้นในการทดลองอยางถูกตอง ระบุสารเคมีที่ใชไมครบถวน 
บอกรายละเอียดวธิีการทดลองที่เขาใจยากและสามารถปฏบิัตติามไดในบางสวน  
- เขียนลําดับขั้นในการทดลองถูกตองแตสับสนบางขั้นตอน มีการระบุสารเคมี
ไมครบ บอกรายละเอยีดวธิีการทดลองทีเ่ขาใจยากและสามารถปฏิบตัติามได
บางสวน   
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9. การออกแบบวิธีการทดลอง 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

9.1 การวางแผนวธิีการดําเนินการทดลอง 
- วางแผนการทดลองและออกแบบการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม

กับเวลา สามารถเลือกใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการทดลองได
ถูกตอง  เหมาะสม ครบถวน 

- วางแผนการทดลองและออกแบบการทดลองไดถูกตองและเหมาะสม
กับเวลา    แตการเลือกใชเครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณยังไมเหมาะสม
หรือไมครบถวน 

- วางแผนการทดลองและออกแบบการทดลองไดไมถูกตองและไม
เหมาะสมกับเวลา    ตองใหความชวยเหลือในการเลอืกใชเครื่องมือ  
และวัสดุอุปกรณ 
- ไมสามารถวางแผนและออกแบบการทดลองไดเอง  ตองใหความ

ชวยเหลืออยางมากในการวางแผนการทดลอง  การเลือกใช
เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณ 
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2. การทดลองปฏิบัติการกอน 
- ดําเนินการทดลองเปนขั้นตอน   และใชอุปกรณตาง ๆ  ไดเองอยางถูกตอง 
-   ดําเนินการทดลองไดเอง  แตตองการคําแนะนําการใชอุปกรณบางครั้ง 
- ตองใหความชวยเหลือเปนบางครั้งในการดําเนนิการทดลองและการใชอุปกรณ 
- ตองใหความชวยเหลือตลอดเวลาในการดําเนินการทดลองและการใชอุปกรณ 
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9.3 ความคลองแคลวในการทดลอง 
- ดําเนินการทดลองและใชอุปกรณทําการทดลองไดเหมาะสม มีความ

ปลอดภัยและทําไดเสร็จทันเวลา 
- ทําการทดลองและใชอุปกรณไดทันเวลาที่กําหนด แตยังตองการ

คําแนะนําการใชอุปกรณบางเปนครั้งคราว 
-   ทําการทดลองไมทันเวลาที่กําหนด   แตใชอุปกรณไดถูกตองและไมมี

การเสียหาย 
- ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ําหนด  และทําอุปกรณเครื่องใชบางชิ้น

ชํารุดเสียหาย 
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10. การกําหนดการนําเสนอผล 
 

ก
า
ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. การสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

10. การนําเสนอ (บันทึกผลการทดลอง และเขียนรายงานการทดลอง) 
- บันทึกการทดลองและอธิบายผลการทดลองถกูตอง รัดกุม เขียนรายงาน
การทดลองไดอยางสมบูรณเปนขั้นตอนทีช่ัดเจน 

- บันทึกผลการทดลองและการอธิบายผลการทดลองไดเอง เขียนรายงานการ
ทดลองยังไมเปนขั้นตอนที่สมบูรณ 

- ตองใหคําแนะนําเปนบางครัง้ในการบันทกึผลการทดลอง การอธิบาย
ผลการทดลอง รวมทั้งการเขียนรายงานการทดลองไมสมบูรณ 

- ตองใชความชวยเหลืออยางมากในการบันทึกผลการทดลอง การ
อธิบายผลการทดลอง รวมทั้งเขียนรายงานการทดลองไมสมบูรณ  
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

11. การสรุปผลการทดลอง 
- สรุปผลการทดลองไดตามวัตถุประสงค สอดคลองกับการผลการทดลองและ
การอธิบายผลการทดลองไดอยางครบถวนเปนไปตามการทางวิทยาศาสตร 

- สรุปผลการทดลองไดตามวัตถุประสงค สอดคลองกับการผลการทดลองและ
การอธิบายผลการทดลองแตไมครบถวนครบถวนแตเปนไปตามการ
ทางวิทยาศาสตร 

- สรุปผลการทดลองไดตามวัตถุประสงค ไมสอดคลองกับการผลการทดลอง
และการอธิบายผลการทดลองไมครบถวนเปนไปตามการทางวิทยาศาสตร 

- สรุปผลการทดลองไดตามวัตถุประสงคแตไมครบถวน  ไมสอดคลองกับการ
ผลการทดลองและการอธิบายผลการทดลองไมเปนไปตามการทางวิทยาศาสตร 
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12. การเขียนคําถามทายการทดลอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

12. การเขียนคําถามทายการทดลอง 
- เปนคําถามที่ถามใหนําผลหรือหลักการที่ไดจากการทดลองไปอธิบาย
ปรากฏการณอ่ืนที่คลายกัน บงชี้ถึงการนําเอาผลของการทดลองไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มุงเนนใหมีการสืบคนขอมูลตอ  และมีการกระตุนใหมีการ
ทดลองในสภาวะอื่นตอไป 

- เปนคําถามที่ถามใหนําผลหรือหลักการที่ไดจากการทดลองไปอธิบาย
ปรากฏการณอ่ืนที่คลายกัน บงชี้ถึงการนําเอาผลของการทดลองไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มุงเนนใหมีการสืบคนขอมูลตอ  แตไมมีการกระตุนใหมี
การทดลองในสภาวะอื่นตอไป 

- เปนคําถามที่ถามใหนําผลหรือหลักการที่ไดจากการทดลองไปอธิบาย
ปรากฏการณอ่ืนที่คลายกัน บงชี้ถึงการนําเอาผลของการทดลองไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ไมมุงเนนใหมีการสืบคนขอมูลตอและไมมีการกระตุนใหมี
การทดลองในสภาวะอื่นตอไป 

- เปนคําถามที่ไมถามใหนําผลหรือหลักการที่ไดจากการทดลองไป
อธิบายปรากฏการณอ่ืนที่คลายกัน ไมบงชี้ถึงการนําเอาผลของการ
ทดลองไปใชในชีวิตประจําวัน ไมมุงเนนใหมีการสืบคนขอมูลตอ  และไม
มีการกระตุนใหมีการทดลองในสภาวะอื่นตอไป 
 

 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 



   214 
 

แบบประเมินผลความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบท
ปฏิบัติการท่ีสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรู ของครู 

ผูเขารับการฝกอบรม 
 
  

คําชี้แจง 
   แบบนิเทศตดิตามผลฉบบัน้ี   ใชสําหรับการติดตามผลการจัดการเรียนรูของครผููสอนที่ใช
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบตักิารวิทยาศาสตร
ชวงชั้นที่ 3 มี 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  แบบสังเกตการสอนของครู   
 ตอนที ่2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูตอการจัดการเรียนการสอน  
 ตอนที ่3  แบบประเมินการนําเสนอผลงานของครู  
ตอนที่ 1  แบบสังเกตการสอนของครู    
  ขอใหผูสังเกตพิจารณาการจัดการเรียนรูของครูตามรายการหรือพฤติกรรมทีส่ังเกต  
ถามี/ทํา/ใชใหเขียนเครื่องหมาย  ในชองผลของการสังเกต ถาไมมี/ไมไดทํา/ไมใช ใหเขียน
เครื่องหมาย ×ในชองผลการสังเกต พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือใหเหตุผลประกอบใน
ชองบันทึกเพิม่เติม 
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แบบสงัเกตการสอนของครู 
โรงเรียน............................................................................................................................... 
สังเกตครั้งที่ ..................... วันที่............... เดือน.............................. พ.ศ. .............................. 
เรื่องที่สอน....................................................................ชั้น ................ จํานวน............ ชั่วโมง 
ครูผูสอน......................................................................สังเกต ............................................... 

ที่ รายการที่สังเกต ผลสังเกต บันทึกเพิ่มเตมิ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

เชื่อมโยงกับความรูหรือประสบการณเดิมที่เปนภูมิปญญา
ในทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับบทปฏิบตัิการทีส่อน                  
กระบวนการจดัการเรียนรู เนนใหนักเรียนคิดหาเหตุผลใน
ภูมิปญญาที่นํามาใชเปนบทปฏิบัติการ 
นักเรียนไดเรยีนรูโดยวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองจากบท
ปฏิบัติการ 
ใชคําถามใหนักเรียนสังเกตและสืบเสาะหาความรู 
นักเรยีนมีอิสระในการปฏิบตัิการทํางานตามบทปฏิบตักิาร 
กระตุนใหนักเรียนตั้งสมมตฐิานไดหลากหลาย 
นักเรียนวางแผนแนวทางการสํารวจตรวจสอบ 
กระตุนใหนักเรียนวิเคราะหอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการ
ในภูมิปญญาทองถิ่น 
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการสํารวจตรวจสอบ 
นักเรียนนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ เชน รูปวาด 
ตาราง แผนผัง 
มีการอภิปรายซักถามและเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกบั
ผลงานของนักเรียน 
มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู 
มีการอภิปรายและสรุปภูมิปญญาทองถิน่ที่ใชเปนบท
ปฏิบัติการดวยสาระทางวทิยาศาสตร 
ยกตัวอยางภมิูปญญาทองถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียน
วิเคราะหและอธิบายดวยสาระวิทยาศาสตร  
นักเรียนมีการวิจารณหรืออภิปรายเพื่อเปรียบเทียบ 
ประเมิน ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมทั้งกระบวนการและองค
ความรู          
 

 
………… 
 
………… 
 
………… 
………… 
………… 
…………. 
………… 
 
………… 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
  
………… 
 
………… 
 
………… 

 
…....................... 
…....................... 
…………………. 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
……………….. 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
….......................  
…....................... 



   216 
 

ที่ รายการที่สังเกต ผลสังเกต บันทึกเพิ่มเตมิ 
16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
  
 
  
  

นักเรียนไดมีการเปรียบเทยีบผลการสํารวจตรวจสอบกับ
สมมติฐานที่กาํหนดไว 
ครูสังเกตการณทํางานของนักเรียนและฟงการโตตอบกัน
ของนักเรียน 
ใหความสนใจกับคําอธิบายของนักเรียนและใหนักเรียน
สรุปองคความรูที่ไดอยางถูกตอง 
มีการประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบประเมินที่ออกแบบไว 
ครูใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือนักเรยีน            

 
………… 
 
………… 
 
………… 
 
………… 
………… 
  
  
   

 
…....................... 
…....................... 
…………………. 
…....................... 
…....................... 
…....................... 
……………….. 
…....................... 
…....................... 
 
    

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนการสอน  
 

แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทปฏิบัติการ                
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

สอนบทปฏิบตัิการเรื่อง...................................................โรงเรียน..................................... 
  
คําชี้แจง   แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครู เปนลกัษณะการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง         
(Unstructured interview)  มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open ended)  เพ่ือใชสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัผลการฝกอบรมหลักสูตรการออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
และปญหาอุปสรรคในการจดัการเรียนรูทีใ่ชภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ประเด็นการสัมภาษณ 
1. สภาพปญหา 

1.1  ปญหาการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนรูดวยบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิ
ปญญาทองถิน่  
..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

3. ปญหาที่เกิดจากการออกแบบบท ปฏิบตักิารที่สอดแทรกภมิูปญญาทองถิ่นดวยตนเอง    
 ..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

4. ปญหาดานเวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ และการจัดการเรียนการสอน 
..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
1.4 ปญหาที่เกิดจากการนําบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นดวยไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน    
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2. สิ่งที่ไดรับ   
 2.1  ดานความรูเกี่ยวกับสาระวิทยาศาสตร ที่สัมพันธภูมิปญญาทองถิ่น 

 ..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

5. ดานความรูในการจัดการเรียนรูสาระวทิยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

6. ดานความสามารถในการออกแบบบท ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยตนเอง    

..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

7. ดานปฏิสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม 
..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

ความคิดเห็นอ่ืนๆและขอเสนอแนะ  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
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ตอนที ่3  แบบประเมินการนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรูของครู 
 แบบประเมนิการนําเสนอผลงานการจัดการเรียนรู                                                           

โดยใชบทปฏิบัติการวทิยาศาสตรทีส่อดแทรกภมูิปญญาทองถิ่น 
 

บทปฏบิัติการเรื่อง ................................................................................................................. 
วันที่ ...............เดือน............... ...........................พ.ศ. ..................................... 
หอง .................    กลุมที่ ...................... 
ชื่อผูจัดแสดง.....................................................โรงเรียน......................................................... 

ระดับคุณภาพ  
รายการประเมิน 4 3 2 1 

 
รวม 

1. ความสมบรูณของเนื้อหา      
2. การนําเสนอที่เขาใจงาย      
3. นําเสนอดวยรูปแบบที่ประณีตสวยงาม มีความคิด
สรางสรรค  

    

4. การเสนอผลงานในที่ประชุมมีลําดับขั้นตอนชัดเจน     
5. ความคลองแคลวในการนําเสนอผลงานในที่ประชุม     
6. การแสดงใหเห็นวามีความรูในเรื่องที่นําเสนอในที่ประชุม     

 

รวม      
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน    ระดับคุณภาพ 
20 -  24         ดีมาก 
15  -  19        ดี  
10  - 14               พอใช 
 5   - 9         ปรับปรุง 

   
ผลการประเมนิ  ไดคะแนน  .....................  ระดับคุณภาพ ................. 
 

ลงชื่อ.............................................................................ผูประเมิน 
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แบบวัดเจตคติครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการ                   
ที่สอดแทรก ภูมิปญญาทองถิ่น 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น                          
 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบเจตคติ ชุดนี้สรางขึน้เพ่ือวัดความรูสึกของทานตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่ใช
ภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรก ซ่ึงผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการฝกอบรม
สําหรับครูวทิยาศาสตรที่สอนในชวงชั้นที่  3  ในครั้งตอไป 
 2.  ขอใหทานแสดงความคดิเห็นตามความเปนจริง โดยการทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 3.  แบบวัดผลการเรียนรูดานเจตคติน้ีมีทั้งหมด  16 ขอ  ใชเวลา  30  นาที 

 

ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 

 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

ไม       

เห็นดวย 

ไม       

เห็นดวย

อยางย่ิง 
1 ขาพเจาเห็นวาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา

ใชเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูเปนสิ่งที่
สนองตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบบัปจจุบัน 

     

2 หลักการและสาระทางวิทยาศาสตรไม
เกี่ยวของกับสาระภูมิปญญาทองถิ่น 

     

3 ภูมิปญญาทองถิ่นไมสามารถนํามาใชใน
การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรได 

     

4 การนําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น มาใชในการจัดการเรียนรูเอง 
สามารถทําใหไดสาระและทกัษะทีต่องการ
ตรงกับใจของขาพเจา มากกวาทีต่ํารา
กําหนดให 

     

5 ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในการไดกําหนดบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูวทิยาศาสตรที่
ขาพเจาสอนดวยตนเอง 
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ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 

 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

ไม       

เห็นดวย 

ไม       

เห็นดวย

อยางย่ิง 
6 ภูมิปญญาทองถิ่นไมสามารถนํามาใชใน

กิจกรรมการจัดการเรียนรูทีส่อดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบบั
ปจจุบันได 

     

7 สาระภูมิปญญาทองถิ่นสามารถอธิบายได
โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร 

     

8 ขาพเจาคิดวาขาพเจาสามารถจัดการเรียนรู
วิชาวทิยาศาสตรที่ขาพเจาสอนโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิน่ได 

     

9 บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ขาพเจาไดออกแบบและจัดทํา    
มีประโยชนตอขาพเจามากในการจัด     
การเรียนรู ของขาพเจา 

     

10 การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการใน
การจัดการเรียนรูเอง สามารถทําไดและไม
เกินความสามารถของขาพเจา 

      

11 ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถ นํามาประยุกต 
ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของบท
ปฏิบัติการได 

     

12 การจัดทําบทปฏิบัติการไมสามารถนํา    
ภูมิปญญาทองถิ่นมาเกี่ยวของไดเลย 

     

13 บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นไมสามารถนํามาใชในการจัดการ
เรียนรู   เพ่ือใหไดสาระและทักษะที่ขาพเจา
ตองการได 

     

14 ขาพเจารูสึกเฉยๆในการไดกําหนดกิจกรรม
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยกิจกรรม
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่น ดวยตัวขาพเจาเอง  
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ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 

 

เห็นดวย 

 

ไมแนใจ 

ไม       

เห็นดวย 

ไม       

เห็นดวย

อยางย่ิง 
15 การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการใน

การจัดการเรียนรูเอง ทําไดยาก และไมเกิด
ประโยชน 

     

16 บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ขาพเจาไดออกแบบและจัดทํา    
มีประโยชนตอขาพเจา ในการจัดการ 
เรียนรูของขาพเจา ไมเทากับบทปฏิบตักิาร
ที่กําหนดไวในตําราเรียน    
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอธิบายความสัมพันธภูมิปญญาทองถิน่                       
กับความรูทางวิทยาศาสตรของนักเรยีน 

ระดับ ชวงชัน้ที่ 3                                                                              เวลา  30  นาที 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบความสามารถในการอธิบายสาระภมิูปญญาทองถิ่นดวย
ความรูทางวทิยาศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที3่ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

2. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบนี้ 30 นาที 
3. ใหนักเรียนเลอืกตอบ โดยกาเครื่องหมายกากบาท( X)ลงในชองตรงกับขอเห็นวาถูกที่สุด

ในกระดาษคําตอบเพียงขอเดียว 
ตัวอยาง  :  ขอใดเปนสีที่สกัดไดจากแกนขนุน 
  ก.  สีเขียว   ข.  สีเหลือง 
  ค.  สีแดง   ง.  สีนํ้าตาล 
 

ขอ ก ข ค ง 

0  
 

   

 
4. ถานักเรียนตองการเปลี่ยนคาํตอบหลังจากทําเครื่องหมาย X ลงในชอง  ของตัวเลอืกใด

บนกระดาษคาํตอบแลว ใหนักเรียนขีดเสนคู  = ทับเครื่องหมาย   X         ของคําตอบเดิมแลวทํา
เครื่องหมาย X ทับตวัเลือกที่ตองการใหม 
ตัวอยาง :  กรณีที่เปลี่ยนคาํตอบจาก ก เปน ง  
 

ขอ ก ข ค ง 

0     

 
 5. อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบ ใหทดลงในกระดาษคําตอบ 
 6. ถามีขอสงสัยใด ๆ ใหสอบถามกรรมการคุมสอบ 
 7. ใหสงกระดาษคําตอบและขอสอบคืนทัง้หมด 
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8. การทําน้ําสมุนไพรวานกาบหอย ซ่ึงมีใบดานหนึ่งเปนสีมวงและอีกดานหนึ่งเปนสีเขียว สามารถ
ทําไดโดยการนําใบวานกาบหอย มาหั่นแลวตมในน้ําเดือด เปนเวลา 7 นาที จะไดนํ้าที่เปนสี
ชมพูมวง นักเรียนคิดวา ใชหลักการทางวทิยาศาสตรในขอใด? 
ก. การกลั่นดวยความรอน              ข. การแยกของแข็งในของเหลว 
ค. การสกัดสารดวยตวัทําละลาย    ง. การแยกของเหลวออกจากของแข็ง 

9. ถาน้ําวานกาบหอยที่ไดมีกลิ่นเหม็นเขียว บาครั้งตอใชใบเตยหอมใสลงไปในน้ําวานกาบหอย
ขณะตมดวย เพ่ือใหไดนํ้าวานกาบหอยที่ไมมีกลิ่นเหม็นเขียว แตมีกลิน่ใบเตยหอมเพิ่มขึ้นมา 
เพราะเหตใุดการใสใบเตยหอมจึงทําใหกลิ่นเหม็นเขยีวหมดไป? 
ก. สารในใบเตยเขาไปอยูในน้ําวานกาบหอย 
ข. สารที่ทําใหเกดิกลิ่นเหม็นเขียวถูกใบเตยดูดซับออกไป 
ค. สารจากใบเตยทําใหสารทีท่ําใหมีกลิ่นเหม็นเขียวระเหยออกไป 
ง. สารที่ทําใหเกดิกลิ่นเหม็นเขียวสลายไปเองเมื่อตมนํ้าไปนานๆ 

คําสั่ง ใหนักเรียนใชขอมูลตอไปน้ีตอบคาํถามขอ 3   
ในการนําพริกมาทําอาหารประเภทผัด แมครัวสมศรีห่ันเอาแตดานที่เปนผลของพริกหยวก 

โดยทิ้งในสวนที่เปนไสใน(รก)สวนแมครัวสมหมายหั่นพริกทั้งหมด จากนั้นแมครัวทั้งสองคนตางก็นํา
พริกที่ได มาผัดกับตับไก แลวใหนักเรียนจํานวน 10 คน ชิม พบวานักเรียนสรุปผลจากการชมิโดย
ใหคะแนนวาถาเผ็ดมาก ใหคะแนน 2 เผ็ดนอยกวาใหคะแนน 0 ถาเผ็ดเทากันใหคะแนน 1 ผลการ
ชิมเปนไปดังตารางบันทึกผล 

 
นักเรียนคนที ่ ผัดพริกของแมครัวสมศร ี ผัดพริกของแมครัวสมหมาย 

1 0 2 
2 0 2 
3 0 2 
4 1 1 
5 0 2 
6 0 2 
7 0 2 
8 1 1 
9 0 2 
10 0 2 

 
10.  จากผลการทดสอบ นักเรียนคิดวาสวนทีใ่หความเผ็ดของพริกอยูในสวนใด? 

ก. เมล็ด  ข. กานพริก  ค. สวนไสใน  ง. สวนเปลือกนอก 
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4.  สารที่ใหความเผ็ดในพริก สามารถรักษาอาการบวมอักเสบได  ถาวิโรจนประสบอุบัติเหตุที่ขอเทา
จนเกิดอาการบวม จะใชสารสกัดจากสมุนไพรจากพริกในขอใดมาลดอาการบวม 

ก. พริกที่สกัดดวยน้ํา   ข. พริกที่สกัดดวยเหลาขาว 
ค.  พริกที่สกดัดวยน้ํามันปาลม  ง. พริกที่สกัดดวยน้ําสมสายชูที่ใชทําอาหาร 

5. การนําน้ําตาลสดที่ไดจากตาล มาเคี่ยวใหไดนํ้าตาลปกที่ใชในการทําอาหารใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในขอใด 

            ก. การกลั่น              ข. การสกัดสาร 
            ค. การละลาย    ง. การระเหย 

6. ในการทําน้ําตาลเมาของชาวบาน จะตองนําน้ําหวานที่ไดจากตาลโตนด มาหมักทิ้งไวจนเกิดเปน
นํ้าตาลเมา ในขั้นตอนที่ปลอยทิ้งไวใหเกิดน้ําตาลเมา   ใชหลักการในขอใดมาอธิบาย 

ก. การหมักน้ําตาล     
ข. การยอยน้ําตาล 
ค. การสกัดแยกน้ําตาล 
ง. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของนํ้าตาลโดยใชอากาศ 

คําสั่ง  จากสถานการณตอไปน้ีใหนักเรียนตอบคําถามขอ 7-8 
คุณประสิทธิ์ ไดทําการเผาถานเพื่อนํามาขาย โดยการ นําไมมะมวงจากที่ตัดจากสวนมาทําให

เปนทอนขนาดยาว 1 ฟุต จากนั้นขุดหลุมใหลึกพอประมาณ โดยใหอีกดานหนึ่งของเตามีปลองเล็กๆ 1 
ปลอง  ทําการเผาไมที่อยูในหลุมแลวสักครู จากนั้นปดปากหลุมใหสนิท ทิ้งไว 1 – 2 วนั จึงนําถานที่ได
จากการเผาออกมาแลวบรรจุถุงจําหนาย 
11. ในกระบวนการเผาถานของคุณประสิทธิ์ดังกลาว เพราะเหตุใด คุณประสิทธิ์จึงตองปดปากหลุม

ขณะทําการเผา? 
ก. เพ่ือใหความรอนที่ไดจากการเผาไมสูญหายไปที่อ่ืน 
ข. เพ่ือไมใหกาซออกซิเจนในอากาศมีมากเกินพอในการเผาไหม 
ค. เพ่ือปดเตาเผาไมใหมีเปลวไฟออกมาขางนอกเปนการปองกันอันตราย 
ง. เพ่ือไมใหควันที่เกิดจากการเผาไหมฟุงกระจายไปในบรเิวณรอบๆเตาเผา 

8. ถาคุณประสิทธิ์ไมปดเตาเผาแตเผาไมมะมวง ผลในขอใดนาจะเกิดขึ้น? 
ก. จะไมไดถานเลย    ข. จะไดถานเพียงเล็กนอย 
ค. จะไดถานในปริมาณเทากับที่ปดเตาเผา ง. จะไดถานที่มีปริมาณมากกวาที่ปดเตาเผา 

9. การเผาถานของคุณประสิทธิ์สามารถอธิบายดวยหลักการทางวทิยาศาสตรที่นักเรียนไดเรียนมา
ในขอใด 

ก. การสลายของสารเมื่อไดรับความรอน ข. การเปลี่ยนสถานะของสาร 
ค. การเผาไหมของสารที่ไมสมบูรณ  ง. การระเหยของสารที่อยูในของแข็ง 
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10. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิน่ใดที่ใชกระบวนการตกผลึก 

ก. กลวยฉาบ     ข. กลวยตาก  
ค. กลวยกวน    ง. กลวยบานานา 

11. มีผูแนะนําวา ถามีตะกรันติดกนกาโลหะทีต่มนํ้า เวลาลางออกใหใสนํ้าสมสายชูลงไปจะเกดิฟอง
ฟูที่บริเวณที่มีตะกรันติด แลวตะกรันก็หายไป กาตมนํ้าก็จะสะอาดไมมีตะกรันเกาะดังเดิม  นักเรียน
คิดวา เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

ก. ตะกรันละลายในน้ําสมสายช ู
ข. ตะกรันระเหิดหายไปในอากาศ 
ค. ตะกรันเกิดปฏิกิริยาเคมกีับนํ้าสมสายชู 
ง. ตะกรันเปลีย่นสถานะเปนของเหลว 

12. ฟองที่เกิดขึ้นในการลางตะกรันในขอ 11 นาจะเปนสารในขอใด 
ก. ไอของสารที่เปนตะกรัน 
ข. ตะกรันละลายแลวใหความรอนทําใหนํ้าเดือด 
ค.  ความรอนทําใหตะกรันเกิดการหลอมเปนของเหลว 
ง. เกิดกาซคารบอนไดออกไซดที่ไดจากการเกิดปฏิกิริยา 

13. สมชายเปนโรคงูสวัดซึ่งไมมียาที่ใชในการรักษาโดยตรง เขาไดรับคําแนะนําวาใหใชใบ
เสลดพังพอนตัวเมียบดใหละเอียดแชในเหลาขาว แลวนํามาทาบริเวณที่เปนแลวกจ็ะหาย การ
กระทําดังกลาวใชสมบัตใินขอใด 
      ก. การกลั่น  ข.การระเหย  ค. การละลาย  ง. การเปลี่ยนสถานะ 
14. สารเคมีจากพืชที่ใชซักลางในธรรมชาติมีสาร ชื่อวา ซาโปนิน ซ่ึงมีสมบัติเปนเบส เม่ือละลายน้ํา
จะเกิดฟองในน้ํา เชนเดียวกับสบู ในสมยัโบราณเราใชพืชบางชนิดเปนสารใชการซักลาง เชน ลูกฟก
ขม เปลือกตนขี้หนอน มะคําดีควาย ขอใดสรุปไมถูกตอง 

ก. เปลือกตนขี้หนอนมีมีสารซาโปนินอยูดวย 
ข. ฟกขมสามารถละลายน้ําแลวเกิดฟอง 
ค. พืชทั้ง 3 ชนิดมีสารเชนเดียวกับสบู 
ง. มะคําดีควายมีสมบัติเปนเบส 

15. เปลือกมะคามีลักษณะแข็ง แตถานําไปทุบใหแตกแลวนําไปแชนํ้าที่รอนหรือนําไปตม จะได
สารละลายสีแดง ชาวบานนิยมนํามาใชยอมดาย เพราะเหตุใดชาวบานจึงทําเชนน้ัน 

ก. ทําใหเนื้อไมโปรงแลวใหสารละลายออก 
ข. ทําใหเซลลเปลือกไมแตกแลวใหสารละลายออก 
ค. ทําใหสารออกมาทําปฏิกิริยากับอากาศแลวละลายออก 
ง. ทําใหสีในเปลือกไมเปลีย่นคาพีเอชแลวใหสารละลายออก 
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คําชี้แจงขอมูลตอไปน้ีใชตอบคําถามขอ 16-17 
วิสูตร ไดทดลองยอมผาชนิดตาง ๆ โดยใชสารสกัดจากตนกลวย ปรากฏผลดังตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 

16. ผาชนิดใดติดสีจากสารสกัดจากตนกลวยไดดีที่สดุ 
ก. สําลี  ฝาย   ข. ฝาย เรยอน  ค. ฝาย  ไนลอน  ง. สําลี  ไนลอน 

17. จากการทดลองยอมผาดวยสารสกัดจากตนกลวย สรปุไดวาอยางไร 
ก. ผาแตละชนิดติดสีสารสกัดยางกลวยไดตางกัน 
ข. ความเขมขนของสารสกัดสีมีผลตอการติดส ี
ค. เวลาทีใ่ชในการยอมมีผลตอการติดส ี
ง. การยอมแตละครั้งจะใหสีเขมเทากัน 

18. สบูเกิดจากสารพวกไขมันหรือนํ้ามันกับสารพวกเบส ถานักเรียนตองการทําสบูไวใชควรนาํสาร
ในขอใดมาทําปฏิกิริยากัน 

 ก. นํ้าขี้เถากับนํ้ามันถั่วเหลือง   ข. นํ้าขี้เถากบันํ้าสมสายช ู  
 ค. นํ้าสมสายชูกับนํ้ามันมะกอก   ง. สารละลายโซดาไฟกับนํ้าปูนใส 

19. ชาวกาญจนบุรีทั่วไปนาํผักเสี้ยนมาเคลากับเกลือแลวใสไหผึ่งแดดไว 2-3 วัน เม่ือเปดไหออกมา 
จะทราบไดอยางไรวาผักที่ดองใชรับประทานไดหรือไมตองชิมดูวามีรสเปรี้ยวหรือไม ถานักเรียนดอง
ผักดังกลาวเปนจํานวนมาก และไมตองการชิมบอยครั้ง นักเรียนจะใชวิธการทางวทิยาศาสตรในขอ
ใดเหมาะสมที่สุด 

 ก. ทดลองหาปริมาณเกลือแกงในน้ําดองผัก 
 ข. ใชกระดาษลติมัสวัดวาตองเปลี่ยนจากสีแดงเปนนํ้าเงิน 
 ค. ใชกระดาษลติมัสวัดวาตองเปลี่ยนจากน้ําเงินเปนสแีดง 
 ง. ใชสารละลายน้ําแปงใสลงไปในน้ําดองผักตัววอยางแลวทําปฏิกิริยากับไอโอดีน 

20 ถาปลอยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยไมนําผักไปรับประทานหรือขาย จะเกิดสิ่งใดขึ้น 
 ก. นํ้าดองผกัจะเปลี่ยนเปนแอลกอฮอล ข. นําดองผักจะเกิดเปนน้ําสมสายชู 
 ค. นํ้าดองผักจะเปนเบสมากยิ่งขึ้น  ง. นํ้าดองผักจะเปนกรดมากขึ้น 

 

ความเขมของสีที่ได  
ชนิดของผา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

 ฝาย 3 3 2 
สําล ี 6 6 5 
เรยอน 1 1 1 
ไนลอน 4 5 5 
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กระดาษคําตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ก ข ค ง 
 1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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เฉลย 
 

ขอ ก ข ค ง 
 1   X   
2 X    
3   X  
4  X   
5     X 
6  X   
7   X   
8 X    
9    X 
10 X    
11   X  
12    X 
13   X  
14  X   
15  X   
16    X 
17 X    
18 X    
19   X  
20    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   230 
 

แบบวัดเจตคติของนักเรียน 
เรื่อง การสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรระดับชวงชั้นที่ 3 

 
 

ชื่อ – สกุล  .....................................................................................  ชั้น .................... 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบวัดเจตคตชิุดนี้สรางขึ้นเพ่ือวัดเจตคตติอการใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรยีนชวงชั้นที่  3  ขอมูลที่ไดจากแบบชุดนีจ้ะ
นําไปใชในการวิจัยเทานั้น  จะไมมีผลเสียตอนักเรยีนและโรงเรียน 
 2.  ขอใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริง โดยการทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 
 3.  แบบวัดผลการเรียนรูดานเจตคติน้ีมีทั้งหมด  20  ขอ  ใชเวลา  30  นาที 
 

 
 

ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 
1 
 

ขาพเจาชอบเรียน วิทยาศาสตรที่มีการ
นําความรูที่มีในภูมิปญญาทองถิ่น มา
ใหนักเรียนไดเรียนรู  

     

2 
 

ภูมิปญญาทองถิ่นทุกภูมิปญญาไม
สามารถอธิบายดวยกลักการทาง
วิทยาศาสตรได 

     

3 
 

ขาพเจาภูมิใจมากที่มีการนําความรูภูมิ
ปญญาทองถิน่มาอธิบายดวยหลักการ
ทางวิทยาศาสตรได 

     

4 
 

ขาพเจามีความภูมิใจและพอใจมากถา
ไดเรียนบทปฏิบัติการที่สอดแทรกดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น 

     

5 
 

ขาพเจาจะรวมมือกับเพ่ือนและชุมชน
เปนอยางดีในการดํารงไวซ่ึงภูมิปญญา
ทองถิ่นในชุมชนของขาพเจา 
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ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 
6 
 

ถาคุณครูนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่
มีในชุมชนมาทําเปนบทปฏบิัติการทาง
วิทยาศาสตรจะทําใหเสียเวลาและไม
เกิดประโยชน 

     

7 
 

ขาพเจาคิดวาความรูทางวทิยาศาสตรที่
ไดเรียนรูมีประโยชนตอชวีติของคนใน
ชุมชน สามารถนําไปอธิบายและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นได 

     

8 
 

ถามีการนําปฏิบัติกิจกรรมการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ทองถิ่นขาพเจาจะปฏิบัติดวยความ
ตั้งใจและสนใจ 

     

9 
 

กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรที่นําภูมิ
ปญญาทองถิน่มาสอดแทรก เปน
กิจกรรมที่ลาสมัยและไมนาสนใจ 

     

10 
 

ความรูที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น
เปนความรูทีน่าสนใจสามารถอธิบาย
ดวยหลักการทางวิทยาศาสตรได 

     

11 
 
 

ขาพเจาไมอยากเรียนวิทยาศาสตรดวย
กิจกรรมปฏิบัติการที่มีการนําภูมิ
ปญญาทองถิน่มาเปนกิจกรรม 

     

12 
 

ความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นเปน
สิ่งที่ลาสมัย ไมสามารถนํามาใชในการ
เรียนรูได 

     

13 
 

บทปฏบิัติการที่ใชความรูและกิจกรรม
ในทองถิ่นมาสอดแทรกเปนบท
ปฏิบัติการที่นาสนใจ 

     

14 
 

ขาพเจาจะนําความรูเกี่ยวกบั
วิทยาศาสตรที่ไดเรียนรูไปใชพัฒนา 
ภูมิปญญาที่อยูในทองถิ่นใหดีขึ้นถามี
โอกาส 
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ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 
15 

 
กิจกรรมการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่ขาพเจาไดเรียน ขาพเจา
ไมสามารถนําความรูเกี่ยวกบั
วิทยาศาสตรที่ไดเรียนรูไปใชพัฒนาภูมิ
ปญญาที่อยูในทองถิ่น 

     

16 
 

กิจกรรมในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่นํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาเกี่ยวของ ทําให
ขาพเจาเบื่อหนายตอการเรยีน 

     

17 
 

ความรูเกี่ยวภูมิปญญาทองถิ่นเปน
ความรูที่มีความสําคัญนอยตอขาพเจา 
จึงไมควรอนุรักษไว 

     

18 
 

ความรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นที่ได
จากการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรใน
ชั้นเรียนไมสามารถนําไปพัฒนาความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นของขาพเจาได 

     

19 
 

ความรูภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่
มีคุณคา นําความภูมิใจมาสูชุมชนและ
แฝงความรูทางวิทยาศาสตรไวจึงควร
รักษาไวใหคงอยูนาน 

     

20 
 

ขาพเจาคงจะไมรวมมือกับชุมชนใน
การอนุรักษและรักษาไวซ่ึงภูมิปญญา
ทองถิ่นของขาพเจา 
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ภาคผนวก ง 
1. ผลการตรวจสอบเครื่องมือวดัและประเมินผล 
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 สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

   
การศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 
ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  ดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร จาก    

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏและผูบรหิารโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบขอมูลที่สอดคลองกัน คือ 

1. ดานความสามารถในการสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ผูเชี่ยวชาญมคีวามเห็นวา สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาไปสอดแทรกในการจัดการเรียนรูในวิชา
วิทยาศาสตรได เน่ืองจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและความรูภูมิปญญาทองถิ่นคือกระบวนการและความรู 
ที่เกี่ยวของกับสาระความรูวิทยาศาสตร ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัวและ
สามารถอธิบายปรากฏการณที่นักเรียนคุนเคยในชีวิตของนักเรียน นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญยังมีความเห็น
เพ่ิมเติมวา สามารถสอดแทรกเขาในทุกๆรายวิชาที่จัดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองตามจุดประสงคของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบบั พุทธศักราช 2542 และฉบับปรบัปรุงแกไข พุทธศกัราช 
2545 อีกดวย 

2. ดานความเปนไปไดในการนําความรูมาจัดฝกอบรมครูในเรื่องการออกแบบบทปฏิบตักิาร
ทางวิทยาศาสตร พบวาสามารถนํากระบวนการออกแบบบทปฏิบตัิการมาใชในการฝกอบรมครูได
เพราะครูเปนผูที่มีความสาํคัญในการจัดการเรียนรู และครูมีความรูความคุนเคยกบัแหลงทีเ่ปนความรู 
ที่อยูในทองถิน่ ถาครูรูหลกัการและสามารถออกแบบบทปฏบิัติการไดเองอยางถูกตอง  จะทําใหครู
สามารถคิด สรางบทเรียน และสรางผลงานจากความรูความคิดของงครูเองได  นอกจากนั้นยังจะ
ชวยสงเสริมใหครูหาวัสดุอุปกรณที่มีอยูแลวในทองถิน่มาใชในการจัดการเรียนรู ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
สนใจในวชิาวทิยาศาสตรมากขึ้น และเปนการประหยัดคาใชจายในการที่ตองซื้อสารเคมีและอุปกรณ
ที่แพงๆได 

3. ดานรูปแบบของการฝกอบรม พบวารูปแบบการจัดการฝกอบรมควรมีการฝกอบรม 
ในลักษณะใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยเนนกิจกรรมใหครูผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือ
ปฏิบัติและสรางความรูดวยตนเอง นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญบางทานยงัมีความเหน็วา ควรมีกิจกรรมที่
ใหครูผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสศึกษาภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่น เพ่ือใหครูผูเขารบัการฝกอบรม
เกิดแนวคิดในการออกแบบบทปฏบิัติการและกิจกรรมในการจัดการเรียนรูไดดี 

4. ดานเนื้อหาสาระสําหรับการฝกอบรม พบวา ควรใหเน้ือหาสาระของภูมิปญญาทองถิ่น 
แลวนําสาระภมิูปญญาที่ไดมาวิเคราะหความสัมพันธกบัสาระความรูวิทยาศาสตร หลังจากนั้นจึงนํา
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สิ่งที่วิเคราะหไดมาหาความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวังใน
หลักสูตร  จากนั้นจึงนําไปสรางกิจกรรมบทปฏบิัติการ เพ่ือใหนักเรียน 

5. เกิดการเรียนรูตามสาระในหลักสตูรวิทยาศาสตร นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมแนวทางใน
การวัดประเมินผลการใชบทปฏิบตัิการในการนําบทปฏิบัติการที่ครอูอกแบบไปใชในการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน 

6. ดานองคประกอบที่จําเปนในกิจกรรมการจัดการฝกอบรม ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา 
ดวยรายละเอียดภูมิปญญาทองถิ่น เอกสารการฝกอบรมสําหรับครู คูมือวิทยากร สื่อตางๆทั้งเอกสาร 
สื่ออิเล็กโทรนคิสําหรบัการสบืคนขอมูลเพ่ิมเติมและวัสดอุุปกรณที่จําเปนในการปฏบิัติการทีเ่หมาะสม
กับการจัดการเรียนรูในระดบัมัธยมศึกษา  

7. ดานการวัดประเมินผลการฝกอบรมผูเชีย่วชาญมีความเห็นวาเห็นวาควรประเมินผล
ทั้งดานความรู การปฏิบัติ และเจตคตขิองครูครูผูเขารบัการฝกอบรม  โดยควรมีการวัดประเมินผล
ทั้งกระบวนการฝกอบรม ทั้งในหองฝกอบรมและการตดิตามผลความสามารถในการจัดการเรียนรู
โดยใชบทปฏบิัติการทีค่รูสรางขึ้นดวย 

สรุปความเห็นขอผูเชี่ยวชาญพบวา การจัดการฝกอบรมการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น มีความเปนไปได รูปแบบของการฝกอบรมเปนแบบเนนการปฏิบัตกิาร โดยมีกิจกรรม
ที่ใหครูผูเขารบัการฝกอบรมออกแบบบทปฏิบตัิการทีมี่ความสอดคลองกันระหวางความรู  ภูมิ
ปญญาทองถิน่ มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นวิชา ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่กําหนดในหลักสูตร โดยมีการวัดประเมินผลทุกกิจกรรมในการดําเนินการจัดการ
ฝกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   236 
 

ตาราง 22 การประเมินความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร การพฒันาหลักสูตรฝกอบรม  
     ครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของผูเชี่ยวชาญ  

 

รายการประเมินผล ระดับความเหมาะสม 

 5 4 3 2 1 
X  SD 

1.ความเปนมาของหลักสูตรฝกอบรม               
โดยประเมินจาก 

       

   1.1 ความจําเปนที่ตองพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
   1.2 ความเปนเหตุเปนผลที่ตองพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม 

2 3 0 0 0 4.4 0.55 

   1.3 ความตองการที่เกิดขึ้นสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงของการปฏิบัติงาน 

1 4 0 0 0 4.2 0.45 

   1.4 แนวทางในการพัฒนาโดยการฝกอบรม
เหมาะสม 

2 2 1 0 0 4.2 0.84 

   1.5 หลักการที่จะนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช 4 0 1 0 0 4.6 0.89 
2.จุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรม              
โดยประเมินจาก 

       

2.1 ความชัดเจน 4 1 0 0 0 4.8 0.45 

2.2 ความเปนไปได 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
2.3 ความเหมาะสมกับผูเขาฝกอบรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 
2.4 ความครอบคลุมความสามารถในการประเมิน
หลักสูตรการศึกษา 

4 0 1 0 0 4.6 0.89 

3.หัวขอวิชาการฝกอบรม    โดยประเมินจาก        

3.1 การตอบสนองจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
3.2 การจัดลําดับเนื้อหา 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
3.3 ความครอบคลุมความรูที่จําเปนตองใช 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
4.กิจกรรมการฝกอบรม โดยประเมินจาก      0 0.00 

4.1 ความเปนไปไดที่จะระบุจุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
4.2 ความเหมาะสมของกิจกรรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 
4.3 การนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

4.4 การกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมใน
การเสนอแนวคิด 

4 1 0 0 0 4.8 0.45 

4.5 ความนาสนใจในกิจกรรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 

5.สื่อการฝกอบรม โดยประเมินจาก             

5.1 ความเหมาะสมของสื่อกิจกรรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 
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ตาราง  22   (ตอ) 
 

รายการประเมินผล ระดับความเหมาะสม 

 5 4 3 2 1 
X  SD 

5.2 ชวยใหกิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายได 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
6.การวัดและประเมินผล โดยการประเมินจาก             

6.1 การตรวจสอบการบรรลุจุดมุงหมาย 3 1 1 0 0 4.4 0.89 

6.2 ความเปนไปไดในการประเมินผล 3 1 1 0 0 4.4 0.89 

7.การประเมินหนวยการเรียนรู โดยประเมินจาก             
7.1 หนวยการเรียนรูท่ี 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น             

7.1.1 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 

7.1.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
7.1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
7.1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 
7.1.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
การฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.1.6 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.1.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.1.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.1.9 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.2 หนวยการเรียนรูท่ี 2 ภูมิปญญาทองถิ่นกับ
การเรียนรูวิทยาศาสตร             
7.2.1 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
7.2.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
7.2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
7.2.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 
7.2.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
การฝกอบรม 3 1 1 0 0 4.4 0.89 

7.2.6 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 2 2 1 0 0 4.2 0.84 
7.2.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
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ตาราง  22   (ตอ) 
 

รายการประเมินผล ระดับความเหมาะสม 
 5 4 3 2 1 X  SD 

7.2.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 1 1 0 0 4.4 0.89 

7.2.9 การวัดประเมินผลมีความเปนไปได 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.3 หนวยการเรียนรูท่ี 3 ภูมิปญญาทองถิ่น สู
หลักสูตรวิทยาศาสตร             

7.3.1 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 3 1 0 0 0 3.8 2.17 
7.3.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 3 1 0 0 0 3.8 2.17 
7.3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 1 0 0 0 3.8 2.17 
7.3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 3 0 1 0 0 3.6 2.19 
7.3.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
การฝกอบรม 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.3.6 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 3 0 1 0 0 3.6 2.19 
7.3.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 3 0 1 0 0 3.6 2.19 
7.3.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 0 1 0 0 3.6 2.19 

7.3.9 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 3 0 1 0 0 3.6 2.19 
7.4 หนวยการเรียนรูท่ี 4 แนวทางการออกแบบ
บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร             

7.4.1ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 

7.4.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
7.4.3ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.4.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 
7.4.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
การฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.4.6ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 
7.4.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 

7.4.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
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ตาราง  22  (ตอ) 
 

รายการประเมินผล ระดับความเหมาะสม 

 5 4 3 2 1 
X  SD 

7.4.9 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.5 หนวยการเรียนรูท่ี 5 สรางสรรคบท
ปฏิบัติการสูนักเรียน             

7.5.1 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 

7.5.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
7.5.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.5.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 

7.5.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.5.6 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 

7.5.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย  2 3 0 0 0 4.4 0.55 

7.5.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 1 1 0 0 4.4 0.89 

7.5.9 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 3 1 1 0 0 4.4 0.89 
7.6 หนวยการเรียนรูท่ี 6 เพียรพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติการ             

7.6.1 ความชัดเจนของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 

7.6.2 ความเหมาะสมของจุดมุงหมายการฝกอบรม 4 1 0 0 0 4.8 0.45 
7.6.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาที่ชวยทําใหบรรลุ
จุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.6.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
7.6.5 กิจกรรมการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
การฝกอบรม 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.6.6 ความเหมาะสมของสื่อการฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 
7.5.7 ส่ือการฝกอบรมชวยใหบรรลุจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 2 3 0 0 0 4.4 0.55 

7.5.8 ความสามารถในการตรวจสอบจุดมุงหมาย 3 2 0 0 0 4.6 0.55 

7.5.9 ความเปนไปไดในการวัดประเมินผล 3 2 0 0 0 4.6 0.55 
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ตาราง 23 การประเมินความสอดคลองหลักสูตรการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ 
     บทปฏิบัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
สอดคลอง 

  1 0 -1 

 

X  

 
SD 

1.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับหลักการ
และความสําคัญของหลักสูตรฝกอบรม 5     1.00 0.00 
2.ความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับ
จุดมุงหมายของการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
3. ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมกับโครงสรางของ
หัวขอวิชาการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
4. ความเปนมาของหลักสูตรการฝกอบรมกับจุดมุงหมายการ
ฝกอบรม 5     1.00 0.00 
5. ความเปนมาของหลักสูตรการฝกอบรมกับโครงสรางของหัวขอ
วิชาการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
6.จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับโครงสรางของหัวขอ
วิชาการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

7.จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
8. จุดมุงหมายของหลักสูตรการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
9.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
10.โครงสรางของหัวขอการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 5     1.00 0.00 

11.กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 3 2   0.60 0.54 

12. กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
13.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 1 5     1.00 0.00 
14.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 2 5     1.00 0.00 
15.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 3 5     1.00 0.00 
16.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 4 5     1.00 0.00 
17.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 5 5     1.00 0.00 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
สอดคลอง 

  1 0 -1 

 

X  

 
SD 

18.จุดมุงหมายการฝกอบรมกับจุดประสงคการฝกอบรมหนวยการ
ฝกอบรมที่ 6 5     1.00 0.00 
การประเมินความสอดคลองภายในของหนวยการฝกอบรมที่ 
1-6           

หนวยการฝกอบรมที่ 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 5     1.00 0.00 
- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 5    1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 4 1   0.80 0.44 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 4 1   0.80 0.44 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 3 2   0.60 0.54 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 3 2   0.60 0.54 
หนวยการฝกอบรมที่ 2 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการฝกอบรม
วิทยาศาสตร           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 4 1   0.80 0.44 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
สอดคลอง 

  1 0 -1 

 

X  

 
SD 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 3 2   0.60 0.54 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 3 2   0.60 0.54 
หนวยการฝกอบรมที่ 3  ภูมิปญญาทองถิ่น สูหลักสูตร
วิทยาศาสตร           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
หนวยการฝกอบรมที่ 4  แนวทางการออกแบบบทปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
สอดคลอง 

  1 0 -1 

 

X  

 
SD 

- เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

หนวยการฝกอบรมที่ 5  สรางสรรคบทปฏิบัติการสูนักเรียน           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

 -  เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 4 1   0.80 0.44 
หนวยการฝกอบรมที่ 6  เพียรพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติการ           

- จุดประสงคการฝกอบรมกับเนื้อหาสาระ 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- จุดประสงคการฝกอบรมกับการวัดและประเมินผล 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับกิจกรรมการฝกอบรม 5     1.00 0.00 
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ตาราง 23 (ตอ) 
 

รายการประเมิน 
ระดับความ
สอดคลอง 

  1 0 -1 

 

X  

 
SD 

- เนื้อหาสาระกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- เนื้อหาสาระกับการวัดและการประเมินผล 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับส่ือการฝกอบรม 5     1.00 0.00 

- กิจกรรมการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 5     1.00 0.00 

- ส่ือการฝกอบรมกับการวัดและการประเมินผล 5     1.00 0.00 
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ตาราง 24 ความเหมาะสมของเครื่องมือการวิจัย ดานเจตคตขิองนักเรยีนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ผูเชีย่วชาญคนที ่ขอที่ 

1 2 3 4 5 

รวม เฉลีย่  

1 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
2 4 5 4 4 5 22 4.4 0.55 
3 5 5 4 5 4 23 4.6 0.55 
4 5 4 5 5 4 23 4.6 0.55 
5 5 5 4 5 4 23 4.6 0.55 
6 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
7 5 4 5 5 4 23 4.6 0.55 
8 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
9 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
10 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
11 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
12 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
13 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
14 4 5 4 5 4 22 4.4 0.55 
15 5 4 5 5 4 23 4.6 0.55 
16 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
17 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
18 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
19 5 5 5 5 5 25 5.0 0.00 
20 4 5 4 5 4 22 4.4 0.55 
 4.85 4.85 4.75 4.95 4.65 24.1 4.81 0.55 
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ตาราง 25  ความคิดเห็นของครูตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบท  
     ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ที่ ความคิดเห็น M SD ระดับ           
ความเหมาะสม 

1 จุดประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับเนื้อหาและ
กิจกรรมที่กําหนด 

4.69 0.63 เหมาะสมที่สดุ 

2 ความเหมาะสมเนื้อหาที่ใชในการจัดการฝกอบรม 4.85 0.38 เหมาะสมที่สดุ 
3 ลําดับขั้นของเนื้อหาที่ใชฝกอบรม 4.85 0.38 เหมาะสมที่สดุ 
4 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชในการฝกอบรมใน

หลักสูตร 
4.69 0.63 เหมาะสมที่สดุ 

5 วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 1ชวยใหทานไดรับความรู
ความเขาใจ ในการนําไปออกแบบบทปฏิบัติที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

4.92 0.28 เหมาะสมที่สดุ 

6 วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 2 มีความเหมาะสม  
ที่จะชวยใหเกิดการเพิ่มประสบการณในการนําบท
ปฏิบัติการไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนเพียงใด 

4,46 0.78 เหมาะสม 

7 วิธีดําเนินการฝกอบรมระยะที่ 3 มีความเหมาะสมในการ  
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจความเขาใจ ในการนํา 
บทปฏิบัติการไปใชในการจัดการเรียนรูในชัน้เรียน 

4.54 0.78 เหมาะสมที่สดุ 

8 การนําความรูจากการฝกอบรมดานทฤษฎีและการฝก
ปฏิบัติไปใชประโยชนในการจดัการเรียนรู 

4,85 0.38 เหมาะสมที่สดุ 

9 การไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
กับเพื่อนรวมงานในกลุมและผูเขารับการอบรมอื่น 

4,85 0.38 เหมาะสมที่สดุ 

10 จํานวนครั้งของการนิเทศ ติดตามผล 4,46 0.78 เหมาะสม 
11 การนิเทศติดตามผลชวยใหสามารถนําความรูและประสบกา

รณที่ไดรับการฝกอบรมไปใชในชั้นเรียนไดจริง 
4.54 0.78 

 
เหมาะสมที่สดุ 

12 การบรรยายของวิทยากร 4.92 0.28 เหมาะสมที่สดุ 
13 การใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานกลุมของวิทยากร

ในการปฏิบัติงานกลุม 
4.92 0.28 เหมาะสมที่สดุ 
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ตาราง 25  (ตอ) 
 

ที่ ความคิดเห็น M SD ระดับ           
ความเหมาะสม 

14 การใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเปน
รายบุคคลของวิทยากร 

4.69 0.63 เหมาะสมที่สดุ 

15 การมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรม 

5.00 0.00 เหมาะสมที่สดุ 

16 สื่อที่ใชในการฝกอบรม(ไดแก  สื่อที่ใหผูเขารับการ
อบรมใช สื่อการนําเสนอ)ชวยใหการฝกอบรมบรรลุ
จุดประสงคของการฝกอบรม 

4.77 0.60 เหมาะสมที่สดุ 

17 ความเหมาะสมของเอกสารที่ใชในการฝกอบรม 4.85 0.38 เหมาะสมที่สดุ 
18 บทปฏบิัติการที่lสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชใน

การฝกอบรม 
4.69 0.62 เหมาะสมที่สดุ 

19 การมีโอกาสของผูเขารับการฝกอบรมในการมีสวน
รวมในกิจกรรมและการนําเสนอผลงาน 

4.92 0.28 เหมาะสมที่สดุ 

20 ความเหมาะสมของการวัดประเมินผลในการฝกอบรม 4.62 0.65 เหมาะสมที่สดุ 
21 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรมในหอง

อบรม 
4.69 0.63 เหมาะสมที่สดุ 

22 ระยะเวลาในการฝกอบรมระยะที่ 2 4.6 0.78 เหมาะสมที่สดุ 
23 ระยะเวลาในการนําเสนองาน 4.77 0.60 เหมาะสมที่สดุ 
24 การมีโอกาสไดประเมินผลงานของผูรวมเขารับการ

ฝกอบรม 
4.77 0.44 เหมาะสมที่สดุ 

                                       เฉลี่ย 4.74 0.51 เหมาะสมที่สดุ 
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ตาราง 26 แสดงความสามารถดานการออกแบบ การจัดทําบทปฏบิัตกิารการจัดการเรียนรูและ  
      การประเมินผลการใชที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม 
 

 
คนที่ 

คะแนน 
ออกแบบ 

(76) 

คะแนน
กิจกรรม

(70) 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

คะแนน
สอน 
(20) 

นําเสนอ
ผลงาน 
(10) 

คะแนนรวม
การสอน

(30) 

รอยละจาก 
คะแนนเต็ม 

1 68.35 59.44 84.91 16.12 7.65 23.77 79.22 
2 68.35 59.52 85.03 16.24 7.67 23.91 79.70 
3 68.36 59.61 85.15 16.37 7.69 24.06 80.19 
4 68.36 59.69 85.27 16.49 7.71 24.20 80.67 
5 68.37 59.77 85.39 16.62 7.72 24.35 81.15 
6 68.37 59.86 85.51 16.75 7.74 24.49 81.63 
7 68.38 59.94 85.63 16.87 7.76 24.63 82.12 
8 68.38 60.03 85.75 17.00 7.78 24.78 82.60 
9 68.39 60.11 85.87 17.13 7.80 24.92 83.08 
10 68.40 60.19 85.99 17.25 7.82 25.07 83.56 
11 68.40 60.28 86.11 15.37 7.83 23.20 77.35 
12 68.41 60.36 86.23 17.51 7.85 25.36 84.53 
13 68.41 60.44 86.35 17.63 7.87 25.50 85.01 
เฉล่ีย 68.38 59.94 85.63 16.87 7.76 24.48 81.60 

รอยละจากคะแนนทั้งหมด 
 

 84.37 77.61 24.48 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

0.47 0.62 0.07 0.66 
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ตาราง 27 แสดงขอมูลเปรียบเทียบความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นของครูผูเขารับการฝกอบรม  

 

คนที่ ครั้งที่ 1 
76 

ครั้งที่ 2 
76 

ครั้งที่ 3 
76 

X กอน 
76 

X   หลัง 
76 D 

 
D2 

1 46 48 48 47.33 68.00 20.67 427.11 
2 46 48 48 47.33 68.00 20.67 427.11 
3 46 48 48 47.33 68.00 20.67 427.11 
4 42 44 44 43.33 67.00 23.67 560.11 
5 50 47 48 48.33 70.00 21.67 469.44 
6 50 47 48 48.33 70.00 21.67 469.44 
7 46 48 48 47.33 68.00 20.67 427.11 
8 46 48 48 47.33 68.00 20.67 427.11 
9 42 44 44 43.33 67.00 23.67 560.11 
10 50 47 48 48.33 70.00 21.67 469.44 
11 42 44 44 43.33 67.00 23.67 560.11 
12 50 47 48 48.33 70.00 21.67 469.44 
13 42 44 44 43.33 67.00 23.67 560.11 
รวม 598 604 608 603.33 888 284.67 81035 
รอยละ  46.00 46.46 46.77 46.41 68.31   
SD. 3.10 1.75 1.87 2.09 1.19   

 81035.11 
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ตาราง 28 ผลการวัดเจตคตขิองครูผูเขารบัการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น   

 

ที่ ขอความ 
 

X  SD ระดับเจตคต ิ

1 ขาพเจาเห็นวาการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนกิจกรรม
การจัดการเรียนรูเปนส่ิงที่สนองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน 

5.00 0.00 ดีมาก 
 

2 การไดฝกออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทําใหขาพเจามีความรูมากขึ้น 

4.85 0.38 ดีมาก 

3 ภูมิปญญาทองถ่ินไมสามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตรได 

5.00  ดีมาก 

4 การนําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน  มาใช
ในการจัดการเรียนรูเองสามารถทําใหไดสาระและทักษะที่
ตองการตรงกับใจของขาพเจามากกวาที่ตํารากําหนดให 

4.69 0.63 ดีมาก 

5 ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในการไดกําหนดบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรที่ขาพเจาสอนดวยตนเอง 

4.62 0.77 ดีมาก 

6 ภูมิปญญาทองถ่ินไมสามารถนํามาใชในกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับปจจุบันได 

5.00 0.00 ดีมาก 

7 การฝกออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมทําใหขาพเจามีความรูเพ่ิมขึ้นกวาเดิม 

4.85 0.38 ดีมาก 

8 ขาพเจาคิดวาขาพเจาสามารถจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรที่ขาพเจาสอนโดยใชภูมิปญญา 
ทองถ่ินได 

4.69 0.63 ดีมาก 

9 บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ินที่ขาพเจาได
ออกแบบและจัดทํามีประโยชนตอ 
การจัดการเรียนรูของขาพเจามาก 

4.77 0.60 ดีมาก 

10 การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู
เอง สามารถทําไดและไมเกิน 
ความสามารถของขาพเจา 

4.69 0.63 ดีมาก 

11 ภูมิปญญาทองถ่ินสามารถนํามาประยุกตใชจัด 
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของบทปฏิบัติการได 

5.00 0.00 ดีมาก 

12 การจัดทําบทปฏิบัติการ ไมสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ิน
มาเกี่ยวของไดเลย 

5.00 0.00 ดีมาก 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

ที่ ขอความ 
 

X  SD ระดับเจตคต ิ

13 บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน ไมสามารถ
นํามาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหได 
สาระและทักษะที่ขาพเจาตองการได 

4.92 0.28 ดีมาก 

14 ขาพเจาไมชอบกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรดวยกิจกรรมบทปฏิบัติการที่ 
สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยตัวขาพเจาเอง  

4.92 0.28 ดีมาก 

15 การออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู
เอง ทําไดยาก และไมเกิดประโยชน 

4.77 0.44 ดีมาก 

16 บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ินที่ขาพเจาได
ออกแบบและจัดทํามีประโยชน 
ตอขาพเจาในการจัดการเรียนรูของขาพเจา  
ไมเทากับบทปฏิบัติการที่กําหนดไวในตําราเรียน   

4.85 0.38 ดีมาก 

 
 

                                     เฉลี่ย 4.85 0.32 ดีมาก 
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ตาราง 29 ผลวิเคราะหความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธิบาย 
  

โรงเรียน จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

SD 

ทามะกาวิทยาคมหองที่ 1 33 20 13.85 69.24 1.91 
ทามะกาวิทยาคมหองที่ 2 15 20 14.20 71.00 1.93 
เขมภัทรศึกษา 35 20 13.37 66.86 1.50 
พนมทวนพิทยาคม 24 20 13.08 65.42 1.50 
พระแทนดงรังวิทยาคาร 29 20 13.07 65.34 1.69 
หนองรีประชานิมิตร 15 20 12.73 63.67 1.62 
นิวิฐราษฎรอุปถัมภ 21 20 13.10 65.48 1.09 
วัดทุงมะสัง 20 20 12.75 63.75 1.59 
วัดหวายเหนยีว 24 20 12.79 63.96 1.67 
บานเขากรวด 35 20 13.09 65.43 1.31 
บานเขาแหลม 18 20 13.89 69.44 1.46 

 

รวม 
 

269 
 

20 
 

13.27 
 

66.33 
 

1.57 
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ตาราง  30  ผลการวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบตัิการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

 

ขอ 
 

ขอความ เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด X  SD 

1 ขาพเจาชอบเรียน วิทยาศาสตรที่มีการ
นําความรูที่มีในภูมิปญญาทองถ่ิน มาให
นักเรียนไดเรียนรู 

165 90 14 0 0 4.56 0.59 

2 ภูมิปญญาทองถ่ินทุกภูมิปญญาไม
สามารถอธิบายดวยหลักการทาง
วิทยาศาสตรได 

3 10 75 68 113 4.03 0.97 

3 ขาพเจาภูมิใจมากที่มีการนําความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาอธิบายดวยหลักการ
ทางวิทยาศาสตรได 

153 94 22 0 0 4.49 0.64 

4 ขาพเจามีความภูมิใจและพอใจมากถา
ไดเรียนบทปฏิบัติการที่สอดแทรกดวย
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

181 73 15 0 0 4.62 0.59 

5 ขาพเจาจะรวมมือกับเพื่อนและชุมชน
เปนอยางดีในการดํารงไวซ่ึงภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชนของขาพเจา 

142 75 47 5 0 4.32 0.82 

6 ถาคุณครูนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินที่มี
ในชุมชนมาทําเปนบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรจะทําใหเสียเวลาและไมเกิด
ประโยชน 

1 5 55 60 148 4.30 0.88 

7 ขาพเจาคิดวาความรูทางวิทยาศาสตรที่
ไดเรียนรูมีประโยชนตอชีวิตของคนใน
ชุมชน สามารถนําไปอธิบายและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ินได 

155 78 28 8 0 4.41 0.79 

8 ถามีการนําปฏิบัติกิจกรรมการ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ทองถ่ินขาพเจาจะปฏิบัติดวยความตั้งใจ
และสนใจ 

179 69 15 6 0 4.57 0.70 

9 กิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตรที่นําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาสอดแทรก เปน
กิจกรรมที่ลาสมัยและไมนาสนใจ 

4 14 50 51 150 4.22 1.02 

10 ความรูที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนความรูที่นาสนใจสามารถอธิบาย
ดวยหลักการทางวทิยาศาสตรได 

148 85 35 1 0 4.41 0.73 

11 ขาพเจาไมอยากเรียนวิทยาศาสตรดวย
กิจกรรมปฏิบัติการที่มีการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาเปนกิจกรรม 

1 5 16 69 178 4.55 0.72 
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ตาราง  30 (ตอ)  
         
12 ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินเปนส่ิง

ที่ลาสมัย ไมสามารถนํามาใชในการ
เรียนรูได 

1 10 28 69 161 4.41 0.85 

13 บทปฏิบัติการที่ใชความรูและกิจกรรมใน
ทองถ่ินมาสอดแทรกเปนบทปฏิบัติการ
ที่นาสนใจ 

168 72 28 1 0 4.51 0.69 

14 ขาพเจาจะนําความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรที่ไดเรียนรูไปใชพัฒนา ภูมิ
ปญญาที่อยูในทองถ่ินใหดีข้ึนถามี
โอกาส 

186 58 25 0 0 4.60 0.65 

15 กิจกรรมการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ที่ขาพเจาไดเรียน ขาพเจาไมสามารถนํา
ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ไดเรียนรู
ไปใชพัฒนาภูมิปญญาที่อยูในทองถ่ิน 

3 5 20 81 160 4.45 0.80 

16 กิจกรรมในการเรียนรูวิทยาศาสตรที่นํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาเกี่ยวของ ทําให
ขาพเจาเบ่ือหนายตอการเรียน 

2 4 36 50 177 4.47 0.84 

17 ความรูเกี่ยวภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ความรูที่มีความสําคัญนอยตอขาพเจา 
จึงไมควรอนุรักษไว 

0 5 49 55 160 4.38 0.84 

18 ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินที่ได
จากการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรในชั้น
เรียนไมสามารถนําไปพัฒนาความรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินของขาพเจาได 

1 2 45 66 155 4.38 0.81 

19 ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนความรูที่มี
คุณคา นําความภูมิใจมาสูชุมชนและ
แฝงความรูทางวิทยาศาสตรไวจึงควร
รักษาไวใหคงอยูนาน 

164 75 28 1 0 4.48 0.75 

20 ขาพเจาคงจะไมรวมมือกับชุมชนในการ
อนุรักษและรักษาไวซ่ึงภูมิปญญา
ทองถ่ินของขาพเจา 

0 1 23 87 158 4.49 0.67 

 
 

 

เฉล่ียทั้งหมด 4.43 0.77 
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ภาคผนวก จ 
       1.  หลกัสูตรการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบ 
             บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น     
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หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบบทปฏิบัติการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 

 
นายวิชาญ  พันธุประเสริฐ 

นิสิตหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
รองศาสตราจารย สมจิต  สวธนไพบูลย 
วาที่รอยตรี ดร. มนัส   บุญประกอบ 
อาจารย ดร. ราชันย  บุญธิมา 

 
 
 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
ชุดนี้ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชสงเสริมใหครูที่สอนวิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 3 มีความรู        
มีทักษะ และมีเจตคติที่ดี ในการนําสาระของภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรกในสาระวิทยาศาสตรที่มี
ในหลักสูตรการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 (สารและสมบัติของสาร)ที่ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  โดย
กิจกรรมการทดลองดังกลาวเปนกิจกรรมที่ครูออกแบบเอง และใชวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่หางาย 
และใชกันทั่วไปในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร   นอกจากนั้นยังสงเสริมใหครูสามารถนํา    
บทปฏิบัติการที่ไดออกแบบแลวไปทดลองใชและศึกษาผลการใชโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
ทั้งน้ีเพ่ือใหผลการเรียนรูของครูที่เขารับการฝกอบรมถึงนักเรียนโดยตรง  

 ผูพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณ รองศาสตราจาร สมจิต  สวธนไพบูลย  วาที่รอยตรี   
ดร. มนัส  บุญประกอบ  อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา ที่กรุณาใหแนวคิดและคําปรึกษา ตลอดจน
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  และขอขอบพระคุณผูใหขอมูล
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือประกอบการสรางหลักสูตรในครั้งน้ีเปนอยางสูง จนทําใหการสรางหลักสูตร
สําเร็จไปดวยดี 

 
 
                                                                นายวิชาญ  พันธุประเสรฐิ 
                                                                    มิถุนายน  2550 
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สารบัญ 
 
 

สวนที่ 1  รายละเอียดของหลักสูตร         
สภาพปญหาและความจําเปน        

 หลักการของหลักสูตร         
 เปาหมายของหลักสูตร         
 จุดมุงหมายของหลักสูตร         
 เน้ือหาของหลักสูตร         
 กิจกรรมและระยะเวลา         

ผูเขารับการฝกอบรม         
สื่อประกอบการฝกอบรม         
การประเมินผลหลักสตูร         

สวนที่ 2  แนวทางการฝกอบรม         
 คําแนะนําสําหรับวิทยากร        
 เน้ือหาการฝกอบรม         
 กระบวนการฝกอบรม       
สวนที่ 2 รายละเอียดของชดุกิจกรรมการฝกอบรม      
 กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ภูยลยนิหลักการเรียนรู 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 

 หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 

 หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร   
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หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 
เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการท่ีสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
1. สภาพปญหาและความจําเปน  

 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ที่กลาววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรม 

และสงเสริมใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) จนทําใหเกิด
นโยบายปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ ที่มุงสนับสนุนผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารจัดการ และระบบการสนับสนุนตางๆ ทั้งทาง 
ดานงบประมาณ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนวิธีคิดใหมใหสอดคลองกับสังคมไทย
ที่ใหเยาวชนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทํางานไดดีมีคุณภาพ มีความเปนไทย 
ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2545 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม    เปนการแสดงใหเห็นวารัฐ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนา
การศึกษาของชาติใหเจริญขึ้น   ยิ่งไปกวานั้นการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  
พ.ศ.2545 – 2549 ยังกําหนดใหมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนผูเชี่ยวชาญและ/หรือ ครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ พรอมกับกระจายทุนการศึกษาในระดับสูงและทุนวิจัยอยางตอเน่ืองและ
ทั่วถึง  และยังใหมีการสรางสิ่งจูงใจ ใหผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประกอบอาชีพครู/อาจารย(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2546 : 11 - 12)   ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูของครูวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน  
เน่ืองจากครูคือตัวกลางระหวางหลักสูตร  เปนผูมีบทบาทที่จะชวยใหการเรียนของนักเรียนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของหลักสูตร  (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 25; ภพ  เลาหไพบูลย. 2542 : 54; 
สมจิต  สวธนไพบูลย. 2540 : 6)   ดังน้ันการพัฒนาครูวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง จึงเปนสิ่งหน่ึงที่
เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (มนัส  บุญประกอบ; และคนอื่นๆ. 
2545 : 6) ใหครูสามารถปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการรูดานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมและ
พัฒนาหลอหลอมเด็กที่กําลังศึกษาอยูอยางสมบูรณ โดยมุงเนนการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แหง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหจัดการศึกษา โดยยึดหลักวานักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด ดวยการใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูที่เชื่อมโยงความรูใหม(New knowledge)กับความรูเดิม(Prior knowledge) หรือ
ประสบการณที่ติดตัวมา ตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสม(Constructivism) (พิมพันธ  เดชะคุปต; 
และ เพยาว  ยินดีสุข. 2548 : 16)  โดยการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่ใชการทดลองซึ่งเปน
การจัดการเรียนรูที่มีประโยชนและทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตามเจตนารมณของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ทศ
พร  ดํารงรัตน. 2547 : 5)  เนนใหนักเรียนเขาใจปรากฏการณตางๆของโลก โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร(Scientific inquiry)(Barab. 2003 : 454 – 455) ที่เนน
การปฏิบัติการทดลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู    นอกจากนั้นยังใหนักเรียนไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงตามวิธีการของนักวิทยาศาสตร(Garcia. 1999 : Online)   ซ่ึงเชื่อกันวาวิธีน้ีจะทําให
นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนและทําใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(เสถียร อุสาหะ. 2544 : Online; Harcombe. 2001 : 181) และสามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจ
เรียนวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น(Hazel; & Baillie.1998 : 1) 

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ ถายทอดกันมา ทั้งประสบการณและความรูจากปากตอปาก 
และสั่งสมกันมาเปนความรูที่เปนองครวมและเปนสิ่งที่มีคาทางสังคม ซ่ึงหากเลือกสรรศึกษาหา
ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  แลวนําความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของแตละ
พ้ืนที่ของสถานศึกษาในประเทศไทย มาสอดแทรกเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
(ประสาท  เนืองเฉลิม. 2546 : 7 )  จะเปนการนําฐานความรูที่มีอยูเดิมในทองถิ่นนั้นมาใช เพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ถึงปรากฏการณตางๆที่เกี่ยวของและพบเห็น มา
เชื่อมโยงเขากับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง(Hatono. 1990 : 245; McGinn; & 
Roth. 1999 : 22; Huffman; Thomas; & Lawrenz. 2003 : 378)  ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถนํา
รูปแบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาตอยอดความรูเดิม และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร(เกตุ กรุดพันธ. 2545 : 84 ;)  นอกจากนั้นยังจะทําใหนักเรียนสามารถนําเอาความรูที่
เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่พบเห็น มาสูความรูวิทยาศาสตรที่เปนสากล เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนทบทวนคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนํามาเสริมสรางประยุกตเขากับระบบการเรียนรูใหม
ใหเกิดความสมดุลระหวางความเปนสากล และความเปนทองถิ่นโดยปราศจากความรูสึกแปลกแยก
(วิชัย  วงษใหญ . 2539 : 40 – 41; ชอ  สันธนพิพัฒน. 2546 : 47) ตามมาตรา23 และมาตรา 27 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม พ.ศ.2545  

จากเหตุผลและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใชการปฏิบัติการทดลองในการจัดการเรียนรู ความจําเปนในการพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน และความสําคัญของ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น อันจะทําใหใหครูผูสอนวิทยาศาสตรไดรับ
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ความรูเพ่ิมเติม ไดมีการฝกฝนและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่สามารถ    
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตเขากับการใชบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ใหครูสามารถคิดและ
สรางกิจกรรมและองคความรูขึ้นมาดวยตนเองจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น นอกจากนั้นยังสามารถคิด
และสรางสิ่งใหมๆในทองถิ่นใหสัมพันธกับระบบการศึกษาไทยในปจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติได (ไพฑูรย สินลารัตน . 2544 : 7. ใน แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูมัธยม
เพ่ือปฏิรูปการศึกษา. พิมพพันธ  เดชะคุปต; สุวัฒนา  อุทัยรัตน; และ กมลพร  บัณฑิตยานนท, 
บรรณาธิการ .) อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอยอด
ความรูเดิมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบ ทําใหครูสามารถพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของตนเองใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบาย
การศึกษาของชาติไดดียิ่งขึ้น 

 
หลักการของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก      
ภูมิปญญาทองถิ่น มีหลักการสําคัญ 5 ประการดังน้ี 

1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ การจัดการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

2. หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ มากกวาภาคทฤษฎีกลาวคือ เนนใหครูผูเขารับการฝกอบรม 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม ออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ จัดการเรียนรูและประเมินผลการจัด    
การเรียนรูในชั้นเรียน เกี่ยวกับบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได 

3. หลักสูตรเนนการนําความรูในสาระเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น มาใชเปนฐานในการจัด
กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
เน้ือหาสาระ สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 

4. ใชรูปแบบการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยแบงการฝกอบรมเปน 3 ระยะคือ   
ระยะที่ 1) มีกิจกรรมหลักคือ การฝกอบรมในชั้นเรียน(การประชุมปฏิบัติการ) 

ประกอบดวย กิจกรรมการฝกปฏิบัติแบบกลุมและการนําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
ระยะที่ 2) มีกิจกรรมหลัก คือ การนําบทปฏิบัติการที่ครูไดฝกและออกแบบแลวไปหา

คุณภาพและทดลองใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
ระยะที่ 3) มีกิจกรรมหลักคือ การนําผลงานการใชบทปฏิบัติการเรียนรูในชั้นเรียน

กลับมานําเสนอในที่ประชุม 
5. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกบัตวัครูและนักเรียน 
 

เปาหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝกอบรมในครั้งน้ี  มีเปาหมายดังน้ี 
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1. ครูที่เขารบัการฝกอบรม  สามารถออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ได 

2. ครูที่เขารับการฝกอบรม  สามารถนําบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
ไปใชในการจดัการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 ไดจริง 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

หลังจากดําเนินการฝกอบรมแลว  ครูผูเขารับการฝกอบรม ควรจะ 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูทางวทิยาศาสตร  สาระภูมิปญญา

ทองถิ่น และ หลักสูตรวิทยาศาสตรชวงชัน้ที่ 3 ได 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น 
4. สามารถจัดการเรียนรูและประเมินผลโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นได 
5. มีเจตคตทิี่ดีตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

สําหรับนักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูออกแบบ 
ควรจะสามารถ 

1. ใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นได 
2. มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
เน้ือหาของหลักสูตร 
 เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก     
ภูมิปญญาทองถิ่น   ซ่ึงมุงเนนการนําไปจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 
สาระ 3(สารและสมบัติของสาร) ประกอบดวยเนื้อหายอย 6 หนวยการเรียนรูดังน้ี 
 กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 

      หนวยการเรียนรูที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 

 หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 

 หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร   
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กิจกรรมและระยะเวลา 
 กิจกรรมการในดําเนินการฝกอบรมและการติดตามผล ใชเวลาประมาณ 45 วัน โดยแบงเปน    

3 ระยะดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เปนการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองอบรม) ใชเวลา 5 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง เน้ือหา
การอบรม ตามหนวยการเรยีนรูที่ 1 – 6 
 ระยะที่ 2 เปนการนําบทปฏบิัติการทีค่รูออกแบบและจดัทําไปหาคุณภาพ ปรับปรุงและ
นําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเวลาประมาณ 38วนั โดยมีการนิเทศติดตามผลเปนระยะ
โรงเรียนละ 2 ครั้ง 
 ระยะที่ 3 เปนการนําผลงานการใชบทปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียน     
มานําเสนอในการประชุมสัมมนา ซ่ึงใชเวลา 2 วัน 
 
สื่อการฝกอบรม 

1. เอกสารการฝกอบรม ประกอบดวย 
1.1  เอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
1.2  แบบฝกกิจกรรมการฝกอบรม 
1.3  เอกสารความรูประกอบการฝกอบรม 

2. สื่อการนําเสนอของวิทยากร  ประกอบดวย โปรแกรมการนําเสนอ(Power point) และ
เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ใชประกอบการทดลองและออกแบบการทดลองในการฝกอบรม 
4. เครื่องมือประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

 
ผูเขารับการฝกอบรม 
 ผูเขารับการฝกอบรมในหลกัสูตรดังกลาวไดแก ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ที่สมัครเขา
รับการฝกอบรม จํานวน 15 คน 
 
การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 
 ประเมินผลครูผูเขารับการฝกอบรม 

1. ประเมินผลความสามารถดานความรูความคิดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร ภูมิ
ปญญาทองถิน่ และการออกแบบบทปฏบิัติการ ของครูผูเขารับการฝกอบรม 

2. ประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิ
ปญญาทองถิน่ ของครูผูเขารับการฝกอบรม 
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3. ประเมินผลความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรู ของครูผูเขารับการฝกอบรม 

4. ประเมินผลเจตคตขิองครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

5. ประเมินผลความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครวูิทยาศาสตร 

 
 ประเมินผลนักเรียน  

1. ประเมินความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ประเมินเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัตกิารที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

เกณฑการประเมิน 

1. ดานความรูความคิดในเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบท
ปฏิบัติการของครูผูเขารับการฝกอบรม เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การฝกอบรม  โดยพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ดานความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรม ในการออกแบบและจัดทํา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูและประเมินผล บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติกิจกรรม ผานเกณฑการฝกอบรมรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

3. ดานเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอการออกแบบบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคาความคิดเห็นตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 

4. ดานความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวิทยาศาสตร มีคาระดับความเหมาะสมตั้งแต 3.5 
ขึ้นไป(เหมาะสมมาก) 

5. ดานความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตร อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น ของ
นักเรียน มีคาเฉลี่ยของคะแนน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

6. ดานเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 
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แนวทางการฝกอบรม 
 
1. คําแนะนําสําหรับวิทยากร 
 เพ่ือใหการฝกอบรมดําเนินการไปตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  วิทยากรควร
ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 การเตรียมการกอนฝกอบรม 
1. ประชุมคณะทาํงานเพื่อศึกษาและทําความเขาใจหลักสตูรฝกอบรม  เอกสาร  

กิจกรรมและสือ่ประกอบที่เกี่ยวของ ใหชดัเจน 
2. วางแผนการดําเนินการระหวางการฝกอบรมใหเหมาะสม  ไดแก 

- ศึกษาสถานทีแ่ละสวน ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการฝกอบรม 
- กําหนดบทบาทหนาที่ การเตรียมตัวของวิทยากรและผูเกี่ยวของ และกําหนด

กลุมการฝกปฏิบัติการของผูเขารับการฝกอบรม 
- ศึกษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สารเคมี สื่อสําหรับการดําเนินการฝกอบรม 

รวมทั้งจัดเอกสารประกอบการฝกอบรมใหพรอม 
- จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สําหรับผู

เขารับการฝกอบรม เพ่ือรวบรวมขอมูลในการศึกษาผลการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
 

1.2 การดําเนินการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองฝกอบรม) 
1. ใหความรูโดยเนนการปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือการไดมาซึ่งความรู และเพิ่มเติมความรู

ที่จําเปนดวยเอกสารประกอบการฝกอบรม ในเรื่องที่กําหนด 
2. สรางบรรยากาศในการฝกอบรมใหเปนกนัเอง ใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการ

คิดและปฏบิัตกิิจกรรม โดยมีวิทยากรเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนาํในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรม
ตองการ 

3. อํานวยความสะดวกในจัดหาแหลงศึกษาคนควา การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม 
และการนําเสนองาน 

4. ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหการเสริมแรงเพ่ือกระตุนให
ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของผูเขารับการฝกอบรมในแตละกิจกรรมที่
ปฏิบัต ิ

1.3 หลักการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองฝกอบรม) 
1. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมตองประสานกับผูเขารับการฝกอบรมในการ

กําหนด วัน เวลาและสถานที่ในการนิเทศติดตามผลการใชบทปฏิบตักิารที่ออกแบบในการจัดการ
เรียนรูและประเมินผลในชั้นเรียน 
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2. วิทยากรตองดําเนินการนิเทศติดตามผล ใหความชวยเหลอื ในการนําบทปฏิบัติการ   
ไปทดลองใชในการจัดการเรียนรูและประเมินผลในชั้นเรียน 

3. จัดสัมมนา เพ่ือสรุปผลและนาํเสนอผลงานการนําบทปฏิบตัิการที่ออกแบบ ไปทดลองใช
ในการจัดการเรียนรูและประเมินผลในชั้นเรยีน เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม และ
ใหครูไดรวมกนัเสนอแนวคดิตอที่ประชุม ในการพัฒนางานของตนเองและกลุมตอไป 

4. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลงานการนําเสนอของผูเขารับการฝกอบรม  
5. รายงานผลการฝกอบรมใหผูเกี่ยวของทราบ 

 
2. เน้ือหาการฝกอบรม 

กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ภูยลยนิหลักการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 
หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ 
หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร   

 
3. กระบวนการฝกอบรม 
 กระบวนการฝกอบรมแบงเปน 3 ระยะ โดยมีกระบวนการฝกอบรม 3 ขัน้ตอน คือ   1) ชีใ้หเห็นสําคญั 
2) สมานฉันทฝกฝน  3) ทุกคนรวมนําเสนอ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 ระยะที่ 1 เปนการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองอบรม) ใชเวลา 5 วันๆ ละ 7 ชั่วโมง เน้ือหา
การอบรม ตามหนวยการเรยีนรูที่ 1 – 6 ที่ประกอบดวย การใหความรูพ้ืนฐานและฝกปฏิบตัิตาม
กระบวนการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ฝกอบรม โดยมีขั้นตอนยอยในแตละกิจกรรมการฝกอบรม 3 ขั้นตอนยอย คือ    

1.1 ชี้ใหเห็นสําคญั  เปนการฝกและใหครูผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญและ
ความสัมพันธของสาระภูมิปญญาทองถิน่ กับ มาตรฐานชวงชั้น และสาระวทิยาศาสตรชวงชั้นที่ 3  

1.2  สมานฉันทฝกฝน  เปนกระบวนการฝกวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสาระ
ภูมิปญญาทองถิ่น กับ มาตรฐานชวงชั้น และสาระวิทยาศาสตรชวงชัน้ที่ 3 เพ่ือจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน และฝกปฏิบตัิการการออกแบบบทปฏบิัติการวิทยาศาสตรที่มีการนําภูมิปญญาทองถิน่มา
สอดแทรกเขาในบทปฏบิัตกิาร 

1.3 ทุกคนรวมนําเสนอ เปนกระบวนการนําเสนอผลงานที่ไดจากการทํากิจกรรมและ
การออกแบบบทปฏบิัติการ  เพ่ือแลกเปลีย่นความคิดและพัฒนางานใหดีขึ้น 
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 ระยะที่ 2 เปนกระบวนการนําบทปฏบิัตกิารที่ครูออกแบบและจัดทําไปหาคุณภาพ 
ปรับปรุงและนําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเวลาประมาณ 38 วัน โดยมีการนิเทศติดตามผล
เปนระยะโรงเรียนละ 2 ครั้ง 
 ระยะที่ 3 เปนการนําผลงานการใชบทปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียนมานําเสนอในการ
ประชุมสัมมนา ใชเวลา 2 วัน 
 ในกระบวนการฝกอบรมทั้ง 3 ระยะ ก็จะประกอบดวย ขั้นตอนยอย คือ ชี้ใหเห็นสําคัญ(ระยะที่ 1)  
สมานฉันทฝกฝน(ระยะที่ 2) และทุกคนรวมนําเสนอ(ระยะที่3) เชนเดียวกัน ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สื่อการฝกอบรม 

1. เอกสารการฝกอบรม ประกอบดวย 
1.1  เอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
1.2  แบบฝกกิจกรรมการฝกอบรม 
1.3  เอกสารความรูประกอบการฝกอบรม 

2. สื่อการนําเสนอของวิทยากร  ประกอบดวย โปรแกรมการนําเสนอ(Power point) และ
เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ใชประกอบการทดลองและออกแบบการทดลองในการฝกอบรม 
4. เครื่องมือประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม 

 

ชี้ใหเห็นสําคัญ 

 

ระยะที่ 2 

สมานฉันท


ระยะที่ 1 

ระยะที่ 3 

สมานฉันทฝกฝน 
ทุกคนรวมนําเสนอ 
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5. ผูเขารับการฝกอบรม 
   -  ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมศกึษาและโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ที่สมัครเขารับการฝกอบรม จํานวน 15 คน 
6. การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 
 ประเมินครูผูเขารับการฝกอบรม 

1. ประเมินผลความสามารถดานความรูความคิดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบทปฏิบัติการ ของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบประเมินผล
ความสามารถดานความรูความคิดเกี่ยวกบั หลักสูตรวทิยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
ออกแบบบทปฏิบัติการกอนและหลังการฝกอบรม 

2. ประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบวัดผลตามสภาพจริงโดยใชเกณฑการประเมิน 

3. ประเมินผลความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบทปฏิบตัิการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรู ของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ  และแบบประเมินผลงานในการนําเสนอของครู 

4. ประเมินผลเจตคตขิองครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ โดยใชแบบวัดเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบ   
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

5. ประเมินผลความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมทีมี่ตอการพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครวูิทยาศาสตร โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของครผููเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวทิยาศาสตร 

ประเมินผลนักเรียน  
1. ประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการ

อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตร
ในการอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 

2. ประเมินเจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบวัดเจตคตขิองนักเรียนตอการเรียนรูวทิยาศาสตรโดยใช  บทปฏบิตัิการ
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

เกณฑการประเมิน 
1. ดานความรูความคิดในเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบ      

บทปฏิบัติการของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและ
หลังการฝกอบรม  พิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ดานความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรม ในการออกแบบและจัดทํา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูและประเมินผล บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติกิจกรรม ผานเกณฑการฝกอบรมรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

3. ดานเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอการออกแบบบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคาความคิดเห็นตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 

4. ดานความคิดเห็นของครูผู เข ารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตร           
การออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวิทยาศาสตร มีคาระดับ         
ความเหมาะสมตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(เหมาะสมมาก) 

5. ดานความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตร อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 
ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยของคะแนน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

6. ดานเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการ          
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 
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ภาคผนวก ฉ 
      1. คูมือวิทยากรหลักสตูรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือการออกแบบบทปฏิบตักิาร 
          ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
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คูมือวิทยากร   
 
     

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อการออกแบบบทปฏิบัติการ 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 

 
นายวิชาญ  พันธุประเสริฐ 

นิสิตหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
รองศาสตราจารย สมจิต  สวธนไพบูลย 
วาที่รอยตรี ดร. มนัส   บุญประกอบ 
อาจารย ดร. ราชันย  บุญธิมา 

 
 
 
 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คํานํา 
 

หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น
ชุดนี้ เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชสงเสริมใหครูที่สอนวิทยาศาสตรในชวงชั้นที่ 3 มีความรูมีทกัษะ 
และมีเจตคติที่ดี ในการนําสาระของภูมิปญญาทองถิ่นมาสอดแทรกในสาระวิทยาศาสตรที่มีใน
หลักสูตรการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระที่ 3 (สารและสมบัติของสาร)ที่ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  โดย
กิจกรรมการทดลองดังกลาวเปนกิจกรรมที่ครูออกแบบเอง และใชวัสดุอุปกรณและสารเคมีที่หางาย 
และใชกันทั่วไปในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร   นอกจากนั้นยังสงเสริมใหครูสามารถนํา บท
ปฏิบัติการที่ไดออกแบบแลวไปทดลองใชและศึกษาผลการใชโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
ทั้งน้ีเพ่ือใหผลการเรียนรูของครูที่เขารับการฝกอบรมถึงนักเรียนโดยตรง  

 ผูพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สมจิต สวธนไพบูลย วาที่รอยตรี ดร. 
มนัส  บุญประกอบ  อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา ที่กรุณาใหแนวคิดและคําปรึกษา ตลอดจน
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  และขอขอบพระคุณผูใหขอมูล
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือประกอบการสรางหลักสูตรในครั้งน้ีเปนอยางสูง จนทําใหการสรางหลักสูตร
สําเร็จไปดวยดี 

 
 
                                                                นายวิชาญ  พันธุประเสรฐิ 
                                                                      มิถุนายน  2550 
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สารบัญ 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรฝกอบรมครวูทิยาศาสตร 
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น      
กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝกอบรมครูวทิยาศาสตร   
เพ่ือออกแบบบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น      
หลักสตูรฝกอบรมครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรก   
ภูมิปญญาทองถิ่น          
สวนที่ 1  รายละเอียดของหลักสูตร         

สภาพปญหาและความจําเปน        
 หลักการของหลกัสูตร         
 เปาหมายของหลักสูตร         
 จุดมุงหมายของหลักสูตร         
 เน้ือหาของหลักสูตร         
 กิจกรรมและระยะเวลา                  

ผูเขารับการฝกอบรม                  
สื่อประกอบการฝกอบรม                 
การประเมินผลหลักสตูร                    

สวนที่ 2  คูมือการดําเนินการฝกอบรมสําหรับวิทยากร               
 คําแนะนําสําหรับวิทยากร                  
 เน้ือหาการฝกอบรม                  
 กระบวนการฝกอบรม            
 สื่อประกอบการฝกอบรม         
 ผูเขารับการฝกอบรม         
 การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช        
สวนที่ 3 รายละเอียดของชดุกิจกรรมการฝกอบรม      
 กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา        
 หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น      

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู      
 หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย      

 หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ   
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หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน       
หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   275 
 

 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรฝกอบครวูิทยาศาสตรเพื่อออกแบบบทปฏิบัติการ  

ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
 

หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนรูของครูเปนสิ่งจําเปนและสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน  

เน่ืองจากครูเปนผูมีที่บทบาทสําคัญที่จะชวยใหการเรียนรูของนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดประสงคของหลักสูตรที่วางไว(กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 25; ภพ เลาหไพบูลย. 2542 : 54;                  
สมจิต  สวธนไพบูลย. 2540 : 6) โดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร การพัฒนาครูวิทยาศาสตรอยาง
ตอเนื่อง จึงเปนสิ่งหนึ่งที่เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู (มนัส  บุญประกอบ; และ
คนอ่ืนๆ. 2545 : 6) ทําใหครูสามารถปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการรูดานวิทยาศาสตรอยาง
เหมาะสม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหจัดการศึกษาที่ยึดหลักให
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีสําคัญที่สุด  ดวยการให
นักเรียนเปนผูสรางความรูที่เชื่อมโยงความรูใหม (New knowledge)กับความรูเดิมหรือประสบการณที่
ติดตัวมากอน(Prior knowledge) ตามแนวทฤษฎี คอนสตรักติวิสม(Constructivism) โดย เนนการ
ปฏิบัติการทดลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียน  ไดรับการ
พัฒนาเปนผูมีคุณภาพและคุณลักษณะตามเจตนารมณของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงสอนใหนักเรียนเขาใจปรากฏการณตางๆของโลก โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ   หาความรูทางวิทยาศาสตร(Scientific inquiry)  นอกจากนั้นยังให
นักเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ตามวิธีการของนักวิทยาศาสตร  ซ่ึงเชื่อกันวาวิธีน้ีจะทําให
นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนและทําใหการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และสามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น(Hazel; & Baillie.1998 : 1) 

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ ถายทอดกันมา ทั้งประสบการณและความรูจากปากตอปาก และ
สั่งสมกันมาเปนความรูที่เปนองครวมและเปนสิ่งที่มีคาทางสังคม ซ่ึงหากเลือกสรรศึกษาหาความรู 
จากภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  แลวนําความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของแตละพ้ืนที่ 
ของสถานศึกษาในประเทศไทย มาสอดแทรกเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการ
นําฐานความรูที่มีอยูเดิมในทองถิ่นนั้นมาใช เพ่ือสงเสริมนักเรียนทําใหเกิดความรู ความเขาใจถึง
ปรากฏการณตางๆที่เกี่ยวของและพบเห็น มาเชื่อมโยงเขากับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมประเพณี
ของตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถนํารูปแบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาตอยอดความรูเดิม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ยิ่งไปกวานั้นยังจะทําใหนักเรียนสามารถ
นําเอาความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่พบเห็น มาสูความรูวิทยาศาสตรที่เปนสากลเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนทบทวนคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนํามาเสริมสรางประยุกตเขากับระบบการ
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เรียนรูใหมใหเกิดความสมดุลระหวางความเปนสากล และความเปนทองถิ่นโดยปราศจากความรูสึก
แปลกแยก ตามมาตรา23 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

จากเหตุผลดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาครูผูสอนสาระวิทยาศาสตรใหสามารถ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น เปนการใหครูวิทยาศาสตรไดรับความรู
เพ่ิมเติม ไดมีการฝกฝนและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่สามารถนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตเขากับการใชบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สามารถคิดและสราง
กิจกรรมและองคความรูขึ้นมาเองจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น นอกจากนั้นยังสามารถคิดและสรางสิ่ง
ใหมๆในทองถิ่นใหสัมพันธกับระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติได  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาใหครูสามารถพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรูในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรของตนเองใหมีประสิทธิภาพ 
จุดมุงหมายของการฝกอบรม 

หลังจากดําเนินการฝกอบรมแลว  ครูผูเขารับการฝกอบรม ควรจะ 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูทางวทิยาศาสตรกบัสาระภูมิปญญา

ทองถิ่น และ หลักสูตรวิทยาศาสตรชวงชัน้ 3 ได 
3. สามารถออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได 
4. สามารถจัดการเรียนรูและประเมินผล โดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได 
5. มีเจตคตทิี่ดีตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาหมายของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมในครั้งน้ี  มีเปาหมายดังน้ี 

1. ครูที่เขารบัการฝกอบรม ประกอบดวยครผููสอนระดับมัธยมศึกษาชวงชั้น 3 สํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 15 คน 

2. ครูที่เขารบัการฝกอบรม  สามารถออกแบบและพัฒนาบทปฏบิัติการที่สอดแทรก ภูมิ
ปญญาทองถิน่ ไดไมนอยกวา 5 บทปฏบิตัิการ 

3. ครูที่เขารบัการฝกอบรม  สามารถนําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้น 
ไปใชในการจดัการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรชวงชั้น 3 ได 
ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 ใชระยะเวลาการฝกอบรม 5 วัน  ระหวางวันที่  4 – 8 กุมภาพันธ  2551  
สถานที่ฝกอบรม 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

ลงชื่อ นายวิชาญ  พันธุประเสรฐิ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรฝกอบครูวทิยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

วันที่  4 – 8 กุมภาพันธ  2551 
ณ โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอ ทามะกา  จังหวัด กาญจนบุรี 

 
วันที่ 4 กุมภาพันธ  2551 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปด 
09.00 – 10.00 น. ทดสอบกอนการฝกอบรม 
10.00 – 10.30 น. กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
10.30 – 10.40 น. พัก-อาหารวางและเครื่องด่ืม 
10.40 -  11.30 น.   กิจกรรมหนวยที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมที่ 1.1 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมที่ 1.2 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมที่ 1.2  
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู กิจกรรมที่ 2.1 
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 
08.30 – 09.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู กิจกรรมที่ 2.2 
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู กิจกรรมที่ 2.3 
10.30 – 10.40 น. พัก-อาหารวางและเครื่องด่ืม 
10.40 -  11.40 น.   กิจกรรมหนวยที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย กิจกรรมที่ 3.1 
11.40 – 12.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย กิจกรรมที่ 3.2 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย กจิกรรมที่ 3.2 
14.00 – 14.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย กิจกรรมที่ 3.3 
14.30 – 14.40 น. พัก – อาหารวางและเครื่องด่ืม 
14.40 – 15.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย กิจกรรมที่ 3.3 
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 4 หลักคิดออกแบบบทปฏิบัติการ กจิกรรมที่ 4.1 
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วันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 
08.30 – 10.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 4 หลักคิดออกแบบบทปฏิบัติการ กจิกรรมที่ 4.2 
10.30 – 10.40 น. พัก-อาหารวางและเครื่องด่ืม 
11.40 – 12.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 4 หลักคิดออกแบบบทปฏิบัติการ กจิกรรมที่ 4.3 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 
08.30 – 10.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
10.30 – 10.40 น. พัก-อาหารวางและเครื่องด่ืม 
11.40 – 12.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.1 
14.30 – 14.40 น. พัก – อาหารวางและเครื่องด่ืม 
14.40 – 15.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.1 
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.2 
 
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 
08.30 – 10.30 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.3 
10.30 – 10.40 น. พัก-อาหารวางและเครื่องด่ืม 
11.40 – 12.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.3 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมหนวยที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 6.3 
14.00 – 14.30 น. อภิปรายและซักถาม 
14.30 – 14.40 น. พัก – อาหารวางและเครื่องด่ืม 
14.40 – 15.00 น. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
15.00 – 16.00 น. ทดสอบหลังการฝกอบรม 
16.00 – 16.30 น. พิธีปดการฝกอบรม 
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หลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 
เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการท่ีสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
1. สภาพปญหาและความจําเปน  

 
จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ที่กลาววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรม 

และสงเสริมใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายการศึกษา
แหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สงเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) จนทําใหเกิด
นโยบายปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ ที่มุงสนับสนุนผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน โครงสรางการบริหารจัดการ และระบบการสนับสนุนตางๆ ทั้งทาง 
ดานงบประมาณ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนวิธีคิดใหมใหสอดคลองกับสังคมไทย
ที่ใหเยาวชนไทยเปนคนดี มีคุณธรรม เปนคนเกง คิดดี ทํางานไดดีมีคุณภาพ มีความเปนไทย 
ปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนั้นการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2545 ฉบับแกไขเพ่ิมเติมเปนการแสดงใหเห็นวารัฐ มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการศึกษา
ของชาติใหเจริญขึ้น   ยิ่งไปกวานั้นการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  พ.ศ.2545 – 2549 
ยังกําหนดใหมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เปนผูเชี่ยวชาญและ/หรือ ครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัดใหมีหลักสูตรพิเศษ 
พรอมกับกระจายทุนการศึกษาในระดับสูงและทุนวิจัยอยางตอเน่ืองและทั่วถึง  และยังใหมีการสราง
สิ่งจูงใจ ใหผูมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบอาชีพครู/อาจารย
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2546 : 11 - 12)   ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การจัดการ
เรียนรูของครูวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน  เน่ืองจากครูคือตัวกลางระหวาง
หลักสูตร  เปนผูมีบทบาทที่จะชวยใหการเรียนของนักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคของ
หลักสูตร  (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 25; ภพ  เลาหไพบูลย. 2542: 54; สมจิต สวธนไพบูลย. 2540 : 
6)   ดังน้ันการพัฒนาครูวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง    จึงเปนสิ่งหน่ึงที่เปนหัวใจสําคัญของ
กระบวนการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร (มนัส  บุญประกอบ; และคนอื่นๆ. 2545 : 6) ใหครู
สามารถปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการรูดานวิทยาศาสตรอยางเหมาะสมและพัฒนาหลอ
หลอมเด็กที่กําลังศึกษาอยูอยางสมบูรณ โดยมุงเนนการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แหง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   ที่ใหจัดการศึกษา โดยยึดหลักวานักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด ดวยการใหนักเรียน
เปนผูสรางความรูที่เชื่อมโยงความรูใหม(New knowledge)กับความรูเดิม(Prior knowledge) หรือ
ประสบการณที่ติดตัวมา ตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสม(Constructivism) (พิมพันธ  เดชะคุปต; 
และ พเยาว  ยินดีสุข. 2548 : 16)  โดยการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรที่ใชการทดลองซึ่งเปน
การจัดการเรียนรูที่มีประโยชนและทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเปนผูมีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตามเจตนารมณของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (ทศ
พร  ดํารงรัตน. 2547 : 5)  เนนใหนักเรียนเขาใจปรากฏการณตางๆของโลก โดยใชกระบวนการ
เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร(Scientific inquiry)(Barab. 2003 : 454 – 455) ที่เนน
การปฏิบัติการทดลองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นอกจากนั้นยังใหนักเรียนไดมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงตามวิธีการของนักวิทยาศาสตร(Garcia. 1999 : Online)   ซ่ึงเชื่อกันวาวิธีน้ีจะทําให
นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนและทําใหการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(เสถียร อุสาหะ. 2544 : Online; Harcombe. 2001 : 181) และสามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจ
เรียนวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น(Hazel; & Baillie.1998 : 1) 

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่ ถายทอดกันมา ทั้งประสบการณและความรูจากปากตอปาก  
และสั่งสมกันมาเปนความรูที่เปนองครวมและเปนสิ่งที่มีคาทางสังคม ซ่ึงหากเลือกสรรศึกษาหา
ความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  แลวนําความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของแตละ
พ้ืนที่ ของสถานศึกษาในประเทศไทย มาสอดแทรกเขากับกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร       
(ประสาท  เนืองเฉลิม. 2546 : 7 )  จะเปนการนําฐานความรูที่มีอยูเดิมในทองถิ่นนั้นมาใช เพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ถึงปรากฏการณตางๆที่เกี่ยวของและพบเห็น มา
เชื่อมโยงเขากับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง(Hatono. 1990 : 245; McGinn; & 
Roth. 1999 : 22; Huffman; Thomas; & Lawrenz. 2003 : 378)  ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถนํา
รูปแบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาตอยอดความรูเดิมและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร (เกตุ กรุดพันธ. 2545 : 84 ;)  นอกจากนั้นยังจะทําใหนักเรียนสามารถนําเอาความรูที่
เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่พบเห็น มาสูความรูวิทยาศาสตรที่เปนสากล เปนการเปดโอกาสให
นักเรียนทบทวนคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนํามาเสริมสรางประยุกตเขากับระบบการเรียนรูใหม
ใหเกิดความสมดุลระหวางความเปนสากล และความเปนทองถิ่นโดยปราศจากความรูสึกแปลกแยก 
(วิชัย  วงษใหญ . 2539 : 40 – 41; ชอ  สันธนพิพัฒน. 2546 : 47) ตามมาตรา23 และมาตรา 27   
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติม พ.ศ.2545  

จากเหตุผลและขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ใชการปฏิบัติการทดลองในการจัดการเรียนรู ความจําเปนในการพัฒนาครู
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน และความสําคัญของ 
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการศึกษา จึงมีความจําเปนที่จะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตร
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เพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น อันจะทําใหใหครูผูสอนวิทยาศาสตรไดรับ
ความรูเพ่ิมเติม ไดมีการฝกฝนและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรที่สามารถนํา 
ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตเขากับการใชบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ใหครูสามารถคิดและ
สรางกิจกรรมและองคความรูขึ้นมาดวยตนเองจากสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น นอกจากนั้นยังสามารถคิด
และสรางสิ่งใหมๆในทองถิ่นใหสัมพันธกับระบบการศึกษาไทยในปจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติได (ไพฑูรย สินลารัตน . 2544 : 7. ใน แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับครูมัธยม
เพ่ือปฏิรูปการศึกษา. พิมพพันธ  เดชะคุปต; สุวัฒนา  อุทัยรัตน; และ กมลพร  บัณฑิตยานนท, 
บรรณาธิการ) อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ตอยอด
ความรูเดิมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนระบบ ทําใหครูสามารถพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรของตนเองใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
นโยบายการศึกษาของชาติไดดียิ่งขึ้น 

 
หลักการของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก       
ภูมิปญญาทองถิ่น มีหลักการสําคัญ 5 ประการดังน้ี 

6. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ การจัดการเรียนรู
สาระวิทยาศาสตร  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

7. หลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ มากกวาภาคทฤษฎีกลาวคือ เนนใหครูผูเขารับการฝกอบรม 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม ออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการ จัดการเรียนรูและประเมินผลการจัด      
การเรียนรูในชั้นเรียน เกี่ยวกับบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได 

8. หลักสูตรเนนการนําความรูในสาระเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น มาใชเปนฐาน    ใน
การจัดกิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ที่สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้น ผลการเรียนรูที่
คาดหวังและเนื้อหาสาระ สําหรับการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตร ชวงชั้น 3 

9. ใชรูปแบบการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยแบงการฝกอบรมเปน 3 ระยะคือ   
ระยะที่ 1) มีกิจกรรมหลักคือ การฝกอบรมในชั้นเรียน(การประชุมปฏิบัติการ) 

ประกอบดวย กิจกรรมการฝกปฏิบัติแบบกลุมและการนําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
ระยะที่ 2) มีกิจกรรมหลัก คือ การนําบทปฏิบัติการที่ครูไดฝกและออกแบบแลวไปหา

คุณภาพและทดลองใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
ระยะที่ 3) มีกิจกรรมหลักคือ การนําผลงานการใชบทปฏิบัติการเรียนรูในชั้นเรียน

กลับมานําเสนอในที่ประชุม 
10. ผลการใชหลักสูตรฝกอบรม พิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นกบัตวัครูและนักเรียน 

 
เปาหมายของหลักสูตร 
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 หลักสูตรฝกอบรมในครั้งน้ี  มีเปาหมายดังน้ี 
1. ครูที่เขารับการฝกอบรม  สามารถออกแบบและจัดทําบทปฏิบัติการที่สอดแทรก         

ภูมิปญญาทองถิ่น ได 
2. ครูที่เขารบัการฝกอบรม  สามารถนําบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ไป

ใชในการจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรชวงชั้น 3 ไดจริง 
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

หลังจากดําเนินการฝกอบรมแลว  ครูผูเขารับการฝกอบรม ควรจะ 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 
2. สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตร  สาระภูมิปญญา

ทองถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรชวงชัน้ 3 ได 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิ

ปญญาทองถิน่ 
4. สามารถจัดการเรียนรูและประเมินผลโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญา

ทองถิ่นได 
5. มีเจตคตทิี่ดีตอการออกแบบบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

สําหรับนักเรียนที่เรียนโดยใชบทปฏบิัตกิารที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูออกแบบ
ควรจะสามารถ 

6. ใชความรูทางวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถิ่นได 
7. มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูโดยใชบทปฏิบตัิการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

 
เน้ือหาของหลักสูตร 
 เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรก     
ภูมิปญญาทองถิ่น   ซ่ึงมุงเนนการนําไปจัดการเรียนรูสาระวิทยาศาสตรของนักเรียนในชวงชั้น 3 
สาระ 3(สารและสมบัติของสาร) ประกอบดวยเนื้อหายอย 6 หนวยการเรียนรูดังน้ี 
 กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
 หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 

      หนวยการเรียนรูที่ 2 ยลยินหลักการเรียนรู 
 หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 

 หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ 
 หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 

 หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร   
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กิจกรรมและระยะเวลา 
 กิจกรรมการในดําเนินการฝกอบรมและการติดตามผล ใชเวลาประมาณ 45 วัน โดยแบงเปน    

3 ระยะดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เปนการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองอบรม) ใชเวลา 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง เน้ือหา
การอบรม ตามหนวยการเรยีนรูที่ 1 – 6 
 ระยะที่ 2 เปนการนําบทปฏบิัติการทีค่รูออกแบบและจดัทําไปหาคุณภาพ ปรับปรุงและ
นําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเวลาประมาณ  38  วัน โดยมีการนิเทศติดตามผลเปนระยะ
โรงเรียนละ 2 ครั้ง 
 ระยะที่ 3 เปนการนําผลงานการใชบทปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียนมา
นําเสนอในการประชุมสัมมนา ซ่ึงใชเวลา 2 วัน 
 
สื่อการฝกอบรม 

1. เอกสารการฝกอบรม ประกอบดวย 
1.1  เอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
1.2  แบบฝกกิจกรรมการฝกอบรม 
1.3  เอกสารความรูประกอบการฝกอบรม 

2. สื่อการนําเสนอของวิทยากร  ประกอบดวย โปรแกรมการนําเสนอ(Power point) 
และเอกสารประกอบการบรรยาย 

3. วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ใชประกอบการทดลองและออกแบบการทดลองในการฝกอบรม 
4. เครื่องมือประเมินผลการใชหลักสตูรฝกอบรม 

 
ผูเขารับการฝกอบรม 
 ผูเขารับการฝกอบรมในหลกัสูตรดังกลาวไดแก ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชวงชั้น 3 โรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ที่สมัครเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน 15 คน 
 
แนวทางการฝกอบรม 
 การฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาศาสตรเพ่ือออกแบบบทปฏบิัติการทีส่อดแทรกภูมิ
ปญญาทอถิ่น ครั้งน้ี มีกระบวนฝกอบรม เพ่ือใหครูเกิดการเรียนรูเพ่ือมุงสูการออกแบบบท
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น และสามารถนาํบทปฏิบตัิการที่ไดไปใชในการ
จัดการเรียนรูดังแผนภาพตอไปน้ี 
 



   284 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 
 ประเมินผลครูผูเขารับการฝกอบรม 

1. ประเมินผลความสามารถดานความรูความคิดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร  
ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบทปฏิบัติการ ของครูผูเขารับการฝกอบรม 

ชี้ใหเห็นความสําคัญ
และที่มาของภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ชี้ใหเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาวิชาชีพครู 

การวิเคราะหความสัมพนัธ
ของภูมิปญญาทองถิ่นกับ

สาระความรูทางวทิยาศาสตร 

การวิเคราะหความสัมพนัธ
ของภูมิปญญาทองถิ่น กับ 

สาระความรูทางวทิยาศาสตร
และการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรตามหลักสูตร
ชวงชั้น 3 

การออกแบบบทปฏิบตัิการ
ทางวทิยาศาสตรที่สอดแทรก

ภูมิปญญาทองถิ่น 

การใชบทปฏิบัติการ
ในการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมหนวยที่ 4           
หลักคิดออกแบบบทปฏิบตักิาร 

การวัดประเมินผลการ
จัดการเรียนรูโดยใช        

บทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมบทนํา   
วิชาชีพครกูับการศึกษา 

กิจกรรมหนวยที่ 6               
เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบัติการ 

กิจกรรมหนวยที่ 2        
ยลยินหลักการเรียนรู 

กิจกรรมหนวยที่ 1 
แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมหนวยที่  3      
ภูมิครูสูหลักสตูรวทิย 

ศึกษาหลักการออกแบบ  
บทปฏิบัติการทาง

กิจกรรมหนวยที่ 5           
สรรคสรางสูนักเรียน 

การนําเสนอ             
ผลการใชบทปฏิบัติการ    
ในการจัดการเรียนรู 
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2. ประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏิบตัิการที่สอดแทรก 
ภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม 

3. ประเมินผลความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ในการจัดการเรียนรู ของครูผูเขารับการฝกอบรม 

4. ประเมินผลเจตคตขิองครผููเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 

5. ประเมินผลความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสตูรการออกแบบ
บทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครวูิทยาศาสตร 

ประเมินผลนักเรียน  
1. ประเมินความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการอธบิายภูมิปญญา

ทองถิ่น 
2. ประเมินเจตคตขิองนักเรยีนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่

สอดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ 
เกณฑการประเมิน 

1. ดานความรูความคิดในเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบท
ปฏิบัติการของครูผูเขารับการฝกอบรม เปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การฝกอบรม  โดยพิจารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ดานความสามารถของครูผูเขารับการฝกอบรม ในการออกแบบและจัดทํา การจัด
กิจกรรมการเรียนรูและประเมินผล บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น  
โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติกิจกรรม ผานเกณฑการฝกอบรมรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

3. ดานเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอการออกแบบบทปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคาความคิดเห็นตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 

4. ดานความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
บทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวิทยาศาสตร มีคาระดับความเหมาะสมตั้งแต 3.5 
ขึ้นไป(เหมาะสมมาก) 

5. ดานความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตร อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น ของ
นักเรียน มีคาเฉลี่ยของคะแนน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

6. ดานเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่สอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 
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คูมือสําหรับการดําเนินการของวิทยากร 
 

1. คําแนะนําสําหรับวิทยากร 
 เพ่ือใหการฝกอบรมดําเนินการไปตามขัน้ตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว  วิทยากรควร
ดําเนินการ ดังน้ี 

 1.1 การเตรียมการกอนฝกอบรม 
 1.1.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรฝกอบรมเอกสาร

กิจกรรมและสื่อประกอบที่เกี่ยวของ ใหชัดเจน 
 1.1.2 วางแผนการดําเนินการระหวางการฝกอบรมใหเหมาะสม  ไดแก 

- ศึกษาสถานที่และสวน ตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการฝกอบรม 
- กําหนดบทบาทหนาที่ การเตรียมตัวของวิทยากรและผูเกี่ยวของ และกําหนด

กลุมการฝกปฏิบัติการของผูเขารับการฝกอบรม 
- ศึกษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สารเคมี สื่อสําหรับการดําเนินการฝกอบรม 

รวมทั้งจัดเอกสารประกอบการฝกอบรมใหพรอม 
- จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ  เพ่ือรวบรวมขอมูลในการศึกษาผลการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
 1.2 การดําเนินการฝกอบรมในชั้นเรียน (หองฝกอบรม) 
  1.2.1 ใหความรูโดยเนนการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือการไดมาซึ่งความรู และเพ่ิมเติม
ความรูที่จําเปนดวยเอกสารประกอบการฝกอบรม ในเรื่องที่กําหนด 
  1.2.2 สรางบรรยากาศในการฝกอบรมใหเปนกันเอง ใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการ
คิดและปฏิบัติกิจกรรม โดยมีวิทยากรเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนํา  ในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรม
ตองการ 
  1.2.3 อํานวยความสะดวกในจัดหาแหลงศึกษาคนควา การจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ิมเติม 
และการนําเสนองาน 
  1.2.4 ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหการเสริมแรง เพ่ือกระตุนใหผู
เขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 
  1.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานของผูเขารับการฝกอบรมในแตละกิจกรรมที่
ปฏิบัติ 
 1.3 หลักการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองฝกอบรม) 
  1.3.1 วิทยากรตองประสานงานกับผูเขารับการฝกอบรมในการกําหนด วัน เวลาและ
สถานที่ในการนิเทศติดตามผลการใชบทปฏิบัติการที่ออกแบบในการจัดการเรียนรูและประเมินผลใน
ชั้นเรียน 
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  1.3.2 วิทยากรตองดําเนินการนิเทศติดตามผล ใหความชวยเหลือ ในการนําบทปฏิบัติการไป
ทดลองใชในการจัดการเรียนรูและประเมินผลในชั้นเรียน 
  1.3.3 จัดสัมมนา เพ่ือสรุปผลและนําเสนอผลงานการนําบทปฏิบัติการที่ออกแบบ ไปทดลอง
ใชในการจัดการเรียนรูและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 
และใหครูไดรวมกันเสนอแนวคิดตอที่ประชุม ในการพัฒนางานของตนเองและกลุมตอไป 
  1.3.4 วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลงานการนําเสนอของผูเขารับการ
ฝกอบรม  
  1.3.5 รายงานผลการฝกอบรมใหผูเกี่ยวของทราบ 
 
2. เน้ือหาการฝกอบรม 

กิจกรรมบทนํา วิชาชีพครูกบัการศึกษา 
หนวยการเรียนรูที่ 1 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 
หนวยการเรียนรูที่ 2 ภูยลยนิหลักการเรียนรู 
หนวยการเรียนรูที่ 3 ภูมิครูสูหลักสูตรวิทย 
หนวยการเรียนรูที่ 4 หลักคดิออกแบบบทปฏิบัติการ 
หนวยการเรียนรูที่ 5 สรรคสรางสูนักเรียน 
หนวยการเรียนรูที่ 6 เพียรพิจารณาประเมินบทปฏิบตักิาร   

 
3. กระบวนการฝกอบรม 
 กระบวนการฝกอบรมแบงเปน 3 ระยะ โดยมีกระบวนการฝกอบรม 3 ขั้นตอน คือ   1) ชี้ใหเห็นสําคัญ 
2) สมานฉันทฝกฝน  3) ทุกคนรวมนําเสนอ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 ระยะที่ 1 เปนการฝกอบรมในชั้นเรียน(หองอบรม) ใชเวลา 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง เน้ือหา
การอบรม ตามหนวยการเรียนรูที่ 1 – 6 ที่ประกอบดวย การใหความรูพ้ืนฐานและฝกปฏิบัติตาม
กระบวนการออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพตามแผนการ
ฝกอบรม โดยมีขั้นตอนยอยในแตละกิจกรรมการฝกอบรม 3 ขั้นตอนยอย คือ    
  3.1 ชี้ใหเห็นสําคัญ เปนการฝกและใหครูผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสําคัญและ
ความสัมพันธของสาระภูมิปญญาทองถิ่นกับมาตรฐานชวงชั้น และสาระวิทยาศาสตรชวงชั้น 3  
  3.2 สมานฉันทฝกฝน เปนกระบวนการฝกวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสาระ
ภูมิปญญาทองถิ่น กับ มาตรฐานชวงชั้น และสาระวิทยาศาสตรชวงชั้น 3 เพ่ือจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน และฝกปฏิบัติการการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
สอดแทรกเขาในบทปฏิบัติการ 
  3.3 ทุกคนรวมนําเสนอ เปนกระบวนการนําเสนอผลงานที่ไดจากการทํากิจกรรม
และการออกแบบบทปฏิบัติการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนางานใหดีขึ้น 
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 ระยะที่ 2 เปนกระบวนการนําบทปฏิบัติการที่ครูออกแบบและจัดทําไปหาคุณภาพ 
ปรับปรุงและนําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน ใชเวลาประมาณ 38 วัน โดยมีการนิเทศติดตามผล
เปนระยะโรงเรียนละ 2 ครั้ง 
 ระยะที่ 3 เปนการนําผลงานการใชบทปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนรูจริงในชั้นเรียนมานําเสนอในการ
ประชุมสัมมนา ใชเวลา 2 วัน 
 ในกระบวนการฝกอบรมทั้ง 3 ระยะ ก็จะประกอบดวย ขั้นตอนยอย คือ ชี้ใหเห็นสําคัญ(ระยะที่ 1)  
สมานฉันทฝกฝน(ระยะที่ 2) และทุกคนรวมนําเสนอ(ระยะที่3) เชนเดียวกัน ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สื่อการฝกอบรม 

5.1 เอกสารการฝกอบรม ประกอบดวย 
 5.1.1 เอกสารหลักสูตรฝกอบรม 
 5.1.2 แบบฝกกิจกรรมการฝกอบรม 
 5.1.3 เอกสารความรูประกอบการฝกอบรม 
5.2 สื่อการนําเสนอของวิทยากร  ประกอบดวย โปรแกรมการนําเสนอ(Power point) และ

เอกสารประกอบการบรรยาย 
5.3 วัสดุอุปกรณและสารเคมีที่ใชประกอบการทดลองและออกแบบการทดลองในการ

ฝกอบรม 

ชี้ใหเห็นสําคัญ 

ทุกคนรวมนาํเสนอ 

ระยะที่ 2 

สมานฉันทฝกฝน 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 3 

สมานฉันทฝกฝน 
ทุกคนรวมนําเสนอ 
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5.4 เครื่องมือประเมินผลการใชหลักสตูรฝกอบรม 
6. ผูเขารับการฝกอบรม 
   -  ครูผูสอนวิทยาศาสตร ชวงชั้น 3 โรงเรียนมัธยมศกึษาและโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ที่สมัครเขารับการฝกอบรม จํานวน 15 คน 
7. การประเมินผลและเครื่องมือที่ใช 
 7.1  ประเมินครูผูเขารับการฝกอบรม 
  7.1.1  ประเมินผลความสามารถดานความรูความคิดเกีย่วกับหลักสูตรวิทยาศาสตร 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบทปฏิบัติการ ของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบประเมินผล
ความสามารถดานความรูความคิดเกี่ยวกบั หลักสูตรวทิยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
ออกแบบบทปฏิบัติการกอนและหลังการฝกอบรม 
  7.1.2 ประเมินผลความสามารถดานการออกแบบและจัดทําบทปฏบิัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยใชแบบวัดผลตามสภาพจริงโดยใชเกณฑ
การประเมิน 
  7.1.3 ประเมินผลความสามารถดานการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการใชบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรูของครผููเขารับการฝกอบรมโดยใชแบบ
สังเกต แบบสมัภาษณ และแบบประเมินผลงานในการนําเสนอของครู 
  7.1.4 ประเมินผลเจตคติของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบทปฏิบตักิาร
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบวัดเจตคตขิองครูผูเขารับการฝกอบรมตอการออกแบบบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
  7.1.5 ประเมินผลความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวทิยาศาสตร โดยใช
แบบสอบถามความคดิเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบบท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวทิยาศาสตร 

7.2 ประเมินผลนักเรียน  
7.2.1 ประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตรในการ

อธิบายภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูทางวิทยาศาสตร
ในการอธิบายภูมิปญญาทองถิ่น 

7.2.2 ประเมินเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการที่
สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยใชแบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใช  บท
ปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
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7.3 เกณฑการประเมิน 
 7.3.1 ดานความรูความคิดในเรื่องเก่ียวกบั ภูมิปญญาทองถิ่น และการออกแบบบท

ปฏิบัติการของครูผูเขารับการฝกอบรม โดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การฝกอบรมพจิารณาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 

 7.3.2 ดานความสามารถของครูผูเขารบัการฝกอบรม ในการออกแบบและจัดทํา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผล บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติกิจกรรม ผานเกณฑการฝกอบรมรอยละ75 ของคะแนนเต็ม 

 7.3.3 ดานเจตคตขิองครูผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอการออกแบบบทปฏิบตัิการทาง
วิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีคาความคิดเห็นตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดับดี) 

 7.3.4 ดานความคิดเห็นของครูผูเขารับการฝกอบรมตอการพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับครูวทิยาศาสตร มีคาระดับ  ความ
เหมาะสมตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(เหมาะสมมาก) 

 7.3.5 ดานความสามารถในการใชความรูทางวิทยาศาสตร อธิบายภูมิปญญาทองถิน่ 
ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยของคะแนน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

 7.3.6 ดานเจตคตขิองนักเรยีนตอการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบทปฏิบัติการ            
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งแต 3.5 ขึ้นไป(ในระดบัดี) 
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กิจกรรมบทนํา 
วิชาชีพครูกับการศึกษา 

จุดประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมสามารถระบคุวามสําคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู

และการพัฒนาตนเอง ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตฉิบับปจจุบัน ได 
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คําชี้แจง  โปรดอานบทความตอไปน้ีกอนการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาวิชาชพีครูสูการศกึษาชาต ิ
 

 ปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดเปนกฎหมายใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา81 กลาววา รัฐตองจัดการศกึษาอบรมและสนบัสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรม   
ใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัย
ในศิลปะวทิยาการตาง  ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู 
และเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น ศลิปะและวัฒนธรรมของชาต(ิกระทรวงศึกษาธิการ. 2541:19)และได
กําหนดเปนพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพ่ือเปนแนวทางใหการปฏิรูปการศึกษา
ใหประสบความสําเร็จ ในดานการจัดการเรียนรู  ครูเปนผูมีความสาํคัญมาก หรือเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดการเรียนรู ครูทีส่ามารถจัดการเรียนรูไดดี มีประสิทธิภาพตามแนวการปฏิรูปการเรยีนรู 
จึงกลาวไดวาเปนผูมีสมรรถนะทางวชิาชีพคร(ูTeaching Professional Competency) 
สมรรถนะวชิาชีพครู (Teaching Professional Competency) 
 สมรรถนะทางวิชาชีพคร ูคือ ดัชนีบงชี้คุณภาพการจัดการเรียนรูของครูใหมีประสทิธิภาพ
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545 : 1) ครูที่มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครูจะตองมีความสามารถในการดําเนินการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดปญญา เพ่ือการ
พัฒนาตนและพัฒนาสังคม โดยเนนการสรางคุณลักษณะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนดาน  การเปนคนดี 
คนเกงและคนที่มีความสุข  สามารถจําแนกสมรรถนะทางวิชาชีพครูได 3 ดาน ดังน้ี 
 1. สมรรถนะดานความรู เปนความสามารถในการศึกษา คนควาความรูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรู ไดแก 
  1.1 ความรูทั่วไปทางการศึกษา เชน หลักสูตร    หลักการสอน จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา แหลงเรียนรู สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การผลิต-ใช-เก็บ
รักษาอุปกรณการสอน การปกครองชั้นเรยีน ฯลฯ 
  1.2  ความรูพ้ืนฐานในหมวดวิชาอ่ืน ไดแก ความรูดานวทิยาศาสตร  ภาษา  คณิตศาสตร  
สังคมศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ 
 2.   ดานทักษะกระบวนการ เปนความสามารถในการจัดการเรียนรู และการพัฒนาการจดัการ
เรียนรู ไดแก  
 2.1  ความสามารถดานการพัฒนาการจัดการเรียนรู เชน 
   -  การวิจัยในชั้นเรียน 
   -  การสรางสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ 
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1.  ตลอดระยะเวลาที่ทานทําหนาที่ผูสอนวิทยาศาสตร ทานคิดวาทานมีขอดีในคุณลักษณะ
ตามสมรรถนะวิชาชีพครู แตละดานในเรือ่งใด  และสิ่งที่ตองปรับปรงุยางไรใหสอดคลองกับ
คุณลักษณะตามสมรรถนะวชิาชีพครูดังกลาว  

1. สมรรถนะดานความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2  ความสามารถในดานการจัดการเรียนรู เชน 
   -  การวางแผนการจัดการเรียนรู  
   -  เทคนิคการสอน   
   -  รูปแบบการสอน   
   -  กิจกรรมและทักษะการสอน   
   -  แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอน   
   -  การวัดผลและประเมินผล  ฯลฯ 
 3.  ดานคุณลักษณะ เปนความสามารถในการพฒันา ความรูสึกนึกคิดที่ดีตอวิชาชีพครู
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคทางวิชาชพีครู ไดแก  
  3.1 มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพ เชน ยอมรับวาวิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่สาํคัญ เห็นวาวชิาชีพ
ครูมีคา และมีความสําคัญตอประเทศชาต ิมีศรัทธาและภาคภูมิใจในวชิาชีพครูมีความสุขที่จะประกอบ
อาชีพครู สงเสริมสนับสนุนวิชาชีพคร ู
  3.2 มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานวิชาชีพครู เชน ตระหนกัในความสําคญัของ
การศึกษา ตัง้ใจสอน พยายามปรับปรุงการสอนเพื่อใหไดผลตามจดุมุงหมายของหลักสูตรสนใจใฝหา
ความรูเพ่ิมเติม มีความสุขและพอใจที่จะปฏิบตัิงานวิชาชพีครู ปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
  3.3 มีเจตคติที่ดีตอศิลปวฒันธรรมไทย เชน มีความรักและภาคภูมิใจในชาตไิทย 
ตระหนักในคณุคาของศิลปวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมสนับสนุน
เพ่ืออนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 
  3.4 มีความเปนผูนํา เชน กลาตัดสินใจ ริเริ่มสรางสรรค มีปฏิภาณไหวพริบแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี สุขมุรอบคอบ สื่อความหมายชัดเจน ชี้นําใหผูอ่ืนคลอยตามและรวมปฏิบตัิงานอยาง
เต็มใจเปนผูนําและผูตามทีดี่ มีมนุษยสัมพันธดี มีนํ้าใจเปนนักกีฬา ยิ้มแยมแจมใส มีอารมณขัน มอง
โลกในแงดี ควบคุมอารมณได   รูจักปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางสุขภาพทางกายและทางจิต 
  3.5 มีคุณธรรม จริยธรรม เชน ใจกวาง มีเหตุผล รักความยุตธิรรมรักความสามัคคี 
ซ่ือสัตย ขยนั รักความกาวหนา มีขันตธิรรม ยกยองผูทําความดี เสยีสละเอ้ือเฟอเผื่อแผ รักษาชื่อเสยีง
ของหมูคณะ   มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอหนาที่ สขุุม รอบคอบและมีความมัน่ใจในตนเอง มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ 

ที่มา : สมจิต  สวธนไพบลูย.  ( 2547). การพัฒนาหลกัสตูรการสอนวทิยาศาสตรโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน.หนา 1 – 5. 
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1.  ตลอดระยะเวลาที่ทานทําหนาที่ ครูผูสอนสาระวิทยาศาสตร  ทานคดิวา ทานมีขอดี 

ในคุณลักษณะตามสมรรถนะวิชาชีพครู แตละดานอยางไรบาง และมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ

คุณลักษณะวชิาชีพครูดังกลาว 

1. สมรรถนะดานความรู 

ขอดี
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ตองปรบัปรุง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

2.   สมรรถนะดานการทักษะกระบวนการ 

ขอดี
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ตองปรบัปรุง 
....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
 
 

กิจกรรม 
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3.  สมรรถนะดานคุณลักษณะ 
ขอดี
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ตองปรบัปรุง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
. 
 

2.  จากบทความดังกลาวขางตน ใหสมาชิกในกลุม รวมกันอภิปรายถึงคุณลักษณะ 
ทั้ง 3 ดานวา มีความสัมพันธกันอยางไร เพราะเหตุใด แลวใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอตอที่ประชุม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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แนวทางการดําเนินการกิจกรรมบทนําสํารวจตนเอง 
1. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรม(กลุมละ 3 คน)  ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมโดยใชเวลา 10 นาที  

2. วิทยากรสุมใหตัวแทนกลุมผูเขารับการฝกอบรมออกมานําเสนอสมรรถนะดานตางๆ  

ทั้งที่เปนขอดีและสวนที่ตองปรับปรุง ประมาณ 3 คน จากนั้นสรุปขอมูลจากผูนําเสนอดังกลาว 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม เห็นวา แมวาครูทุกคนมีสวนที่ตนเองคิดวาดี ก็ยังมีบางสวนที่มี     

ความบกพรองและตองแกไข หรือตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  นอกจากนั้น เม่ือมีการพัฒนาตนเองครู

จะตองพัฒนาตนเองใหมีความเหมาะสมทั้ง ดานความรูในวิชาครู  ดานความรูในสาระวิทยาศาสตรที่

สอน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนไดดี นอกจากนั้นยังตองปรับแนวคิดของ

ตนเองใหสอดคลองกับสิ่งใหมๆทางดานกระบวนการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร สามารถบูรณา

การความรูตางๆเพื่อจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนพยายามใหมีเจต

คติที่ดีตอการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  โดยใชเวลา 20 นาที 

จากนั้นนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติม และนําเขาสูการนําภูมิปญญาทองถิ่นและการฝกกิจกรรมการฝกอบรมหนวย

ที่ 1 คนหาภูมิปญญาทองถิ่น 
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เอกสารความรูเพิ่มเติมกจิกรรมบทนาํ 
 

 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรงุแกไข พ.ศ.2545 สมจิต สวธนไพบูลย 
ไดสรุปความสัมพันธของสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สาระสําคัญทางวิชาชีพครูและ
สมรรถนะวชิาชีพครูดังน้ี 
 

สาระหลักในมาตรา สาระสําคัญทางวชิาชีพครู การกําหนดสมรรถนะ 
ทางวชิาชีพครู 

มาตรา  22 
การจัดการศึกษาตองยึดหลกัวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู   และพัฒนาตนเองได 
ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตอง 

  สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
  ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ศักยภาพการเรียนรู  และ 

   การพัฒนาการเรียนรู 
การจัดการเรยีนรูทีเ่นนผูเรยีน   

เปนสําคัญ 
การพัฒนาหลักสูตรทีเ่นน 

   ผูเรียนเปนสําคัญ 

 
สมรรถนะดาน : 
การพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู 
การพัฒนาหลักสูตรทีเ่นน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรา  23 
การจัดการศึกษาตองเนน
ความสําคัญทัง้ความรู คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
รูปแบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
สมรรถนะดาน : 
การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ 

มาตรา  24 
(1)ใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 
(2)ใหไดฝกทกัษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  
การประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 
(3)ใหไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง  ฝกปฏิบตัิใหทําได  คดิเปน  
ทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรู

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ศักยภาพการเรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
การฝกทักษะการคิด   

   การจัดการ 
การฝกการประยุกตเพ่ือปองกัน 

และแกไขปญหา 
เทคนิคการฝกปฏิบตั ิ
การเอื้ออํานวยใหฝกปฏบิัต ิ

   กิจกรรมดวยความสําเร็จ 

 
สมรรถนะดาน : 
การพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู 
การพัฒนาทักษะการ

จัดการ 
การพัฒนาทักษะการคิด 

และการจัดการ 
การจัดการเรียนแบบ

บูรณาการ 
การสื่อสารอยางสรางสรรค 
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สาระหลักในมาตรา สาระสําคัญทางวชิาชีพครู การกําหนดสมรรถนะ 
ทางวชิาชีพครู 

อยางตอเน่ือง 
(4)ใหจัดสาระความรูตางๆ  
อยางสมดุลรวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรมคานยิมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค 
(5)จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
สื่อการเรียน  เอ้ืออํานวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและใชการวจัิยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
ผูสอนและผูเรยีนอาจเรียนรูไป
พรอมกันจากสื่อการเรียนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
(6)จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุก
เวลา ทุกสถานที่ รวมมือกับบุคคล
ทุกฝายในชุมชนเพ่ือพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ 

การสงเสริมเพ่ิมพลังการเรียนรู 
การปฏิบัต ิการคิด  การอานและ
การกระตุนการใฝรูใฝเรียน 
รูปแบบและการจัดการเรียน 

   การสอนแบบบูรณาการ 
การออกแบบหลักสตูรการสอน

เปนรายวิชา 
การใช-การสรางสื่อการเรียนการ

สอน 
การใช-การสรางแหลงการเรียนรู 
การใชกระบวนการวิจัยเปนสวน

หน่ึงของการเรียนรู  การเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน 
เทคนิคการจัดการเรียนรู 
การใชแหลงการเรียนรู 
ทักษะการสือ่สารสูการสราง

ความรวมมือ การสรางมิตร 

การเสริมพลังการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ 
การออกแบบหลักสตูรการ

สอนรายวิชา 
การใช-การสรางแหลงการ

เรียนการสอน 
การวิจัยสูการพัฒนา

วิชาชีพคร ู
การออกแบบหลักสตูรการ

สอนรายวิชา 
การออกแบบหลักสตูรการ

สอนรายวิชา 
การใช-สรางแหลงการ

เรียนรู 
การสื่อสารอยางสรางสรรค 

มาตรา 25  
รัฐตองสงเสรมิและจัดตั้งแหลง 
การเรียนรูตลอดชีวิตทุกรปูแบบ 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตรการใชแหลงการเรียนรู 

เชน พิพิธภัณฑ วทิยาศาสตร
สวนพฤษศาสตร  ฯลฯ 

 
สมรรถนะดาน :  
การใชแหลงการเรียนรู 

มาตรา 26  
การประเมินผูเรียนโดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผูเรียน  ความ
ประพฤต ิ การสังเกตพฤตกิรรม
การเรียน  การรวมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอน 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การประเมินผลตามสภาพจริง 
การประเมินผลจากผลงาน 
การประเมินผลภาคปฏบิัต ิ

 
สมรรถนะดาน :  
การประเมินผลการเรียนรู

ที่เนน 
   ผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรา 27  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทํา

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

 
สมรรถนะดาน :  
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สาระหลักในมาตรา สาระสําคัญทางวชิาชีพครู การกําหนดสมรรถนะ 
ทางวชิาชีพครู 

สาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิ
ปญญาในทองถิน่และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
สาระของหลักสูตรทั้งที่เปน

วิชาการและวิชาชีพตองมุงพัฒนาคน
ใหมีความสมดุลทั้งดานความรู  
ความคิด  ความสามารถ  ความดี
งามและความรับผิดชอบตอสังคม 
หลักสูตรการศึกษา ระดับ   

อุดมศึกษาจะตองมุงหมายเฉพาะที่จะ
พัฒนา  วิชาการ  วิชาชีพขั้นสูง  
และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองค
ความรูและพฒันาสังคม 
หลักสูตรการศึกษา ระดับ   

อุดมศึกษาจะตองมุงหมายเฉพาะที่จะ
พัฒนา  วิชาการ  วิชาชีพขั้นสูง  
และการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองค
ความรูและพัฒนาสังคม 

การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
ธรรมชาติวิชาการ 
ธรรมชาติวิชาชีพคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาวิชาชีพคร ู
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

 

การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
สมรรถนะดาน :  
การพัฒนาหลักสูตรที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
การประเมินผลการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนรูแบบบรูณา

การ 
การออกแบบหลักสูตรการ

สอนรายวิชา 
 การวิจัยสูพัฒนาวิชาชีพครู 

มาตรา 29 
จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  
แสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ
เพื่อพัฒนาชุมชน 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดการเรียนรูจาก

แหลงการเรียนรู 
การใชแหลงการเรียนรู 

 
สมรรถนะดาน :  
การใชแหลงการเรียนรู 

 

มาตรา 30  
ใหพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนทีมีประสิทธิภาพและ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

 
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา 
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพคร ู

 
สมรรถนะดาน : 
การวิจัยสูการพัฒนาวิชาชีพ

คร ู
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จากตารางวิเคราะหดังกลาว จะพบวา พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ จะเปนแนวทางใน
การกําหนด ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักสูตร กิจกรรมการจัดการเรียนรู และสิ่งตางๆตลอดจน
การวัดประเมินผล ซ่ึงทําใหครูเห็นแนวทางในการกําหนดบทบาทในการพัฒนาตน ใหมีสมรรถนะใน
วิชาชีพที่กําหนดไว  โดยสามารถแสดงความสัมพันธระหวางองคความรูดานสมรรถนะทางวิชาชีพครู
กับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ 

แผนภาพ แสดงความสัมพันธระหวางองคความรูดานสมรรถนะทางวิชาชีพครกูับสาระสําคัญของ  
         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
ที่มา : สมจิต  สวธนไพบูลย.  ( 2547).  การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน. หนา  7. 

การพัฒนาหลักสูตรที่เนน
ผเรียนเปนสําคัญ 

การประเมินผลการเรียนรู 
ที่เนนผเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการเรียนรู แบบบูรณาการออกแบบหลักสูตรการสอน

ดานความรู ดานปฏิบัติการสอน ดานคุณลักษณะ 

สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

พัฒนา 

ดาน


ควา

มี 

โดย 

พัฒนา 

ความดีงาม 

ลักษณะหลากหลาย 

ความสามาร

สาระหลักสตูร 
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หนวยการเรียนรูที่ 1 
 แสวงหาภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 

จุดประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมสามารถบอกลักษณะสําคญัของภูมิปญญาทองถิ่นได 

2. เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมสามารถสืบคนและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใชเปน
แหลงเรียนรูในทองถิ่นได 
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กิจกรรมที่ 1.1 
ทองถิ่นแหลงสืบทอดความรูทางภูมิปญญา 

จุดประสงค 
1. เพ่ือใหสามารถบอกลักษณะสําคัญและทีม่าขององคความรูภูมิปญญาทองถิ่นได 

คําชี้แจง  ใหกลุมชวยกันศกึษาบทความตอไปน้ี  แลวตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) เปน ความรู ความคิด ความเชื่อ ทักษะ หรือพ้ืนเพ
รากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการ
คิดวิเคราะหและการถายทอดจากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม สามารถประยุกตใช
ไดอยางเหมาะกับยุคสมัย ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนสิ่งที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงทุกสิ่งทุก
อยาง  เขาดวยกัน ทั้งคนกับธรรมชาติ ทั้งดานวิถีชีวิต สังคม หรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ภูมิปญญา
ทองถิ่นมีความสําคัญ และมีคุณคาตอวิถีการดํารงชีวิตและความอยูรอดของบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ 
มีความสําคัญในฐานะที่เปนฐานวัฒนธรรม แสดงวา ชนใดที่ดํารงความเปนกลุมหรือความเปนชนชาติ 
หรือประเทศมาเปนเวลานานตองมีภูมิปญญาของกลุมหรือของชนชาติหรือของประเทศ อันรวม
เรียกวาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงสะสมมาจากประสบการณชีวิตสังคม และในสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ตางกัน โดยมีการถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม และมีความสําคัญในการ
เชื่อมโยง หรือบูรณาการระหวางสิ่งแวดลอม สังคม และชีวิต  ภูมิปญญาทองถิ่นที่พบเห็นและปฏิบัติ
กันในชีวิตประจําวันมีอยูมากมาย ดังตัวอยางตอไปน้ี 

1. การปรุงอาหารโดยใชปลาในการตมแกงมีกรรมวิธีที่สาํคัญอยางหนึ่งคือ เม่ือนําปลา
ลงไปตมในน้ํา เพ่ือไมใหมีกลิ่นคาวเวลารบัประทาน ใหใสเน้ือปลาลงไปในน้ําแกงหรือนํ้าตมแกง
ขณะนํ้ากําลังเดือด และไมควรคนขณะตม 

2. การทําขนมตาล ใหนําผลตาลสุกมายีเอาแตเน้ือ ตั้งทิ้งไวสัก 1 คืน จากนั้นนําไปผสม
กับแปง  แลวนวดใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน ใสนํ้าตาลลงในแปงแลวนวดตอ หลังจากนั้นใชผาคลุม
ตั้งทิ้งไว หรือ นําไปผึ่งแดด สังเกตดูวาลูกแปงอืด(พองขยายใหญขึ้นกวาเดิม) จึงนําไปใสกระทง
น่ึง ขนมจึงจะฟูนารับประทาน  ถาไมทิ้งเนื้อตาลไว หรือรอใหแปงที่ผสมเนื้อตาลอืด ขนมจะไมฟู 

3. การหั่นผักผลไมเชน มะเขือ หัวปลี แอบเปล ฯลฯ เพ่ือทําอาหารหรือรับประทาน  
พบวาเมื่อทิ้งไวสักครูผักหรอืผิวผลไมจะมีลักษณะเปนสีดําหรือสีนํ้าตาล ไมนารับประทาน 
โบราณใหใชนํ้ามะขามหรือบีบนํ้ามะนาวลงในน้ําที่เตรยีมไวแชผักผลไม  จากนั้นจึงนําผักหรือ
ผลไมที่ห่ันแลวลงแช จะทําใหผักผลไมมีสีคงเดิม 

4. แกวหรือภาชนะที่เปนแกว  ถาลางแลวยังมีคราบอยู ใหใชนํ้าสมสายชูใสลงไปเล็กนอย 
ตั้งทิ้งไวสักครู แลวลางออกคราบที่เกาะแกวจะหายไป 
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ที่มา: นางทัศนีย  เครือแกว 18/2 หมูบานพรหมณี หมู16 ต.หนองปลิง อ.เลาขวญั จ. กาญจนบุรี(8) 
         นางทองปอน  โคตะมะ 1089/18 หมู 5 ต. ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี(1,3,7,9,10) 
         นางกัลยา  มาพิจารณ   1120/14  หมู 4 ต.ทามวง อ.ทามวง จ. กาญจนบุรี(4,5,6) 
 
        
 

                 จากขอมูลตัวอยางที่กลาวมาแลวทั้ง 10 ขอ ใหทานเลอืกมา 1 ขอ แลวอธบิาย
วาเพราะเหตุใดหัวขอที่ทานเลือกจึงเปนภูมิปญญาทองถิ่น 
หัวขอเรื่อง..................................................................................................................................... 
เปนภูมิปญญาทองถิ่นเพราะ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

5. กาตมนํ้าเม่ือใชไปนานๆ จะมีตะกรัน(CaCO3)เกาะหนา ทําใหตมนํ้าเดือดชา เปลืองฟน

เปลืองถาน  เวลาลางใหนําน้ําสมสายชใูสลงไป แลวนําไปตม จากนั้นนําไปลางขัดตามปกติ จะทําให

กาตมนํ้าสะอาดและไมมีคราบตะกรันติด 

6. ภาชนะทองเหลืองที่มีรอยดําเนื่องจากเก็บไวในตูนานๆ ตองนําไปขัดใหเงาจึงนาใช  

ในการขัดเครือ่งทองเหลืองใหใชเน้ือมะขามเปยกขยํากับนํ้าแลวนําไปขัด ถามีคราบติดมาก ใหใช

ขี้เถาจากเตาไฟชวยในการขัดดวย  จะทาํใหเครื่องทองเหลืองเปนเงางามนาใช 

7. ในการแกงผักหวานปาใหนําเมล็ดขาวสารใสลงไป ถาเมล็ดขาวสารไมบานหรือ

เมล็ดขางสารมีสีดํา แสดงวาไมใชผักหวาน แตเปนผักแหวน(ผักขี้หนอน) เปนอันตราย รับประทานไมได  

8. เม่ือสุนัขเปนเห็บหรือหมัดใชกากน้ําตาลผสมกับนํ้าสมสายชูคนใหเขากันแลวใส
เหลาขาวกับ หัวเชื้อสารชวีภาพ(EM) คนใหเขากันอีกครั้งจากนั้นใชผาชุบพอชุม นําไปเช็ดตาม

ตัวสุนัข แมว วัว ชวยกําจัดหมัดหรือเห็บไดเปนอยางดี ทําบอยๆ เพ่ือปองกันเห็บหมัด 

9. การรับประทานอาหารทะเล บางครั้งตองใชมือแกะ ทําใหมือเหม็นคาว  วิธีกําจัด

กลิ่นคาว ใหใชเปลือกมะนาวหรือเปลือกมะกรูด เช็ดมือ จะทําใหมือหายกลิ่นคาวได 

10. ถาตองการใหผิวกายขาวสะอาด ใหใชมะขามเปยกผสมผงขมิ้นทาบรเิวณผิว ทิ้ง

ไวสักครู แลวลางขัดออก จะทําใหผิวสะอาดตามตองการ 

คําถาม
ขอที่ 1 
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                          ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญตอมนุษยอยางไร 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม
ขอที่ 2 
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แนวการดําเนินการกิจกรรมที่ 1.1   
1. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมทํากิจกรรมที่ 1.1 โดยใชเวลา 15 นาที 

2. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมชวยกันสรุปผลการตอบคําถาม ใชเวลา 20 นาที 

ดังตัวอยางคําตอบ 

ขอ 1.   
  -  เปนภูมิปญญาทองถิ่นเพราะเกิดจากการถายทอดประสบการณ ความรู ทักษะและ 
ความเชื่อ ซ่ึงเกี่ยวของกบัความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ  โดยผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการถายทอดจากบรรพบุรุษ  ตลอดจนสถาบัน
ตางๆในสังคมให สามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย จากอดีตมาสูปจจุบัน 
  ขอ 2 
  -  ภูมิปญญาทองถิ่น สําคัญตอมนุษย เน่ืองจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่มีความสัมพันธ
เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งคนกับธรรมชาติ ทั้งดานวิถีชีวิต สังคม หรือสิ่งแวดลอมรอบตัว 
ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญ และมีคุณคาตอวิถีการดํารงชีวิตและความอยูรอดของบุคคลในทองถิ่น
น้ันๆ  และมีความสําคัญตอมนุษยในฐานะที่เปนฐานวัฒนธรรมของสังคมในทองงถิ่น 

3. หลังจากสรุปคําตอบเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นในกิจกรรมที่ 1.1 แลว วทิยากร

นําเสนอความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นตามเอกสารเพิ่มเตมิกิจกรรมที่ 1.1 แลวนําเขาสู

กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมขั้นนี้ใชเวลา 15 นาที 
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แนวการประเมินผลกิจกรรมที่ 1.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

1  อธิบายความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิ่นคือความรู ความคิด ทักษะ หรือ

พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม และ
ผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการถายทอด โดยมีการประยุกตใชได
อยางเหมาะกับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิ่นคือความรู ความคิด ทักษะ หรือ
พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม โดย
ผานกระบวนการคิดวิเคราะห แตไมระบุถึงการประยุกตใชใหเหมาะสม
กับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิ่นคือความรู ความคิด ทักษะ หรือ
พ้ืนเพรากฐานความรูของชาวบานที่ไดสั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จากบรรพบุรุษ ตลอดจนสถาบันตางๆในสังคม แต
ไมระบุวามีการผานกระบวนการคิดวิเคราะหและการประยุกตใชให
เหมาะสมกับยุคสมัย 

- บอกไดวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนเพียงความรู ความคิด ที่ได
สั่งสมสืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไมระบุวามีการผาน
กระบวนการคิดวิเคราะหและการถายทอดจากบรรพบุรุษและไมกลาวถึง
การประยุกตใชใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

- ไมอธิบายหรืออธิบายไมตรงตามขอที่กลาวมาแลว 
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เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

 อธิบายความสัมพันธระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับสิ่งตางๆที่อยูในสังคมได  
5. มีความสัมพันธเชื่อมโยงคนกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของ

ทองถิ่นนั้นๆ  
6. เปนสิ่งที่สัมพันธกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น 
7. มีความสิ่งที่เกี่ยวของกับการแกปญหาของคนในทองถิ่น 
8. เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือความเชื่อของคนในทองถิ่น 
 
- อธิบายความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับสังคมได 4 ขอ 
- อธิบายความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับสังคมได 3 ขอ 
- อธิบายความสมัพันธของภูมิปญญาทองถิน่กับสังคมได 2 ขอ 
- อธิบายความสมัพันธของภูมิปญญาทองถิน่กับสังคมได 1 ขอ 
- ไมอธิบายหรือระบคุวามสมัพันธในสาระทีไ่มเกี่ยวของกบัขอที่

กําหนดมาแลวทั้ง 4 ขอ 
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เอกสารความรูเพิ่มเติมกจิกรรมที่ 1.1 

ภูมิปญญาทองถิ่น 
ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่นมีคําเรียกอีกหลายชื่อ เชน ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาพื้นบาน(วีระพงษ  
แสง-ชูโต. 2544: 27 ) ภูมิปญญาไทย  ซ่ึงวาศินี  ศิวตระกูล ( 2533: 211 )ชลฑิตย  เอ่ียมสําอาง 
และวิศนี  ศีลตระกูล (2533:  22) สุวิชัย  โกสัยวัฒน.    ( 2541: 30-31) เอกวิทย ณ.ถลาง (2542: 1) และ 
อินทิรา  หิรัญสาย(2545: 19) ไดใหความหมายไวในทํานองเดียวกันวา หมายถึง ความรู ความสามารถ 
รวมถึงความคิด ความเชื่อและวิธีการในการดํารงชีวิต ในการแกปญหา ในการแสวงหา การตอสู 
เพ่ือความอยูรอดของชีวิต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 8) 
ไดใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรู ความสามารถและ
ทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง 
พัฒนาและการถายทอดกันมาเพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม 
และเหมาะกับยุคสมัย 

สําเนียง  สรอยนาคพงษ (2538: 7) ณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห (2546: 6) และ แคปปและ จอรเกนเซน 
(Simon. 2000: 3  Citing Capp, JC & Jorgensen. 1997) ใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
(Local Wisdom)หรือปญญาชนทองถิ่น (Intellectual Organic)  ในทํานองเดียวกันวา ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนพ้ืนเพรากฐานของความรูของชาวบาน ประสบการณที่เกิดในวิถีชีวิตและสังคมสืบตอกันของมนุษย
จากปากตอปากและสั่งสมกันมา  และเปนความรูที่เปนองครวม ที่สอดคลองกับบริบท ทางสังคมและ
ถูกปรับปรุงมาหลายชั่วอายุคนเปนการพัฒนาไปสูความรู  ความเขาใจในชีวิตของตนเอง 

สวน โอกาวา (Ogawa. 1995: 585-586 ) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
กลาวถึง ภูมิปญญาทองถิ่นวา  ภูมิปญญาทองถิ่น เปนความรูที่เกิดโดยการปลูกฝงในแตละทองถิ่น 
ซ่ึงจะเปนวิถีในการดําเนินชีวิต ความรูดังกลาวเปนสิ่งที่ถายทอดตอกันมา  ซ่ึงเกิดจากความเลื่อมใส  
ความกลัว การนับถือและอ่ืนๆ 

ภาวดี  เกตุกุ (2541: 49)  ไดสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นไววา 
ลักษณะของสิ่งที่ถือวาเปนภูมิปญญาไทยหรือภูมิปญญาทองถิ่นจะตองมีลักษณะดังน้ี   

 1.  สรางขึ้นจากการทํางานและการประกอบกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
ดานปจจัยสี่  และเปนไปเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

2.  เกิดจากการคิดเอง  ทําเองของคนไทย 
3.  เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  ศาสนา  และความเชื่อ 
4.  มีความสัมพันธระหวางคนกับสัตว  พืช  และธรรมชาติ 
5.  ผานกระบวนการสืบทอด  ปรับปรุง  พัฒนา  และเลือกสรรมาเปนอยางดี 
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6.  กอใหเกิดความรู  ทักษะ  เทคนิค  วธิีการ  และเครื่องมือตางๆ ที่ชวยแกไขปญหาและ
พัฒนาวิถีชวีิตของคนไทย 

7.  มีการประสานความรูและวิทยาการใหมๆ  แลวเอ้ือใหเกิดทางเลือกใหมที่มีลักษณะสากล
และลักษณะเฉพาะของเราเอง 

8.  สามารถประยุกตและปรบัใชใหเหมาะสมกับยุคสมัยได 
ภูมิปญญาทองถิ่นมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมใน

ชุมชนทองถิ่นตางๆแลวพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญ
ที่สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดองคความรูใหมที่เหมาะสม
และสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด  ซ่ึงแสดงในภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดภูมิปญญา 
(องคความรูใหม) 

การตัดสินใจ 

นําไปใช 

การแกปญหา 

เทคนิค ทักษะ 

เลือกสรร 

พัฒนาวิถีชวีิต 

ปญหา 

ภูมิปญญาสากล 

สืบทอด/ถายทอด 

ภูมิปญญา
 ่

สภาพแวดลอ

สถานการณ 

องคความรู องคความรู 

ปรับปรุง 

องคความรู 

พ้ืนที ่

องคความรู 

พัฒนา 

1 2 4 

องคความรู 

ภาพประกอบ  การเกิดและการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
ที่มา : กฤษรา วงษาสันต. (2543). วิถีไทย. หนา 266 
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สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิน่ หมายถึง ความรู ประสบการณ วิธีการหรือแนวความคิด ที่
เกี่ยวกับการแกปญหา ที่ไดรับการปรับปรงุแกไข และพัฒนา ใหสามารถปรับเขากับวถิีการดําเนินชวีิต 
และวัฒนธรรมความเปนอยูในชุมชนทองถิ่น ที่มีอยูเดิมที่ไดรับการสั่งสมและถายทอดสืบตอกันมา  
 
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยทั่วไปนักวิชาการ ไดมีการกําหนดประเภทของภูมิปญญาไวตางกันออกไปขึ้นอยูกับ
เกณฑในการจําแนกและวตัถุประสงคในการนํามาใชใหเกิดประโยชนและตรงกบัสาขาซึ่งจําแนก
ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไวดังน้ี 

รัตนะ  บัวสนธิ์ (2534: 5 )ไดจําแนกภูมิปญญาทองถิ่นไว 3 ลักษณะ  คือ 
1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการจัดการ คือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติแวดลอม 

2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 

3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะมุงเนน

ระบบการผลิตเพ่ือพ่ึงตนเอง       

พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ (2542: 16) และสํานียง  สรอยนาคพงษ (2535: 27)แบงภูมิปญญาทองถิ่น
ไวในแบบเดียวกันเปน 2 ลักษณะคือ  

1. ภูมิปญญาที่เปนนามธรรม  คือภูมิปญญาที่มีลักษณะที่พอจะมองเห็นเปนโลกทัศน 

ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต คุณคาและความหมายในทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตประจําวัน 

2. ภูมิปญญาที่เปนรูปธรรม  คือภูมิปญญาที่เปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถเฉพาะดาน

ในเรื่องของการทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และอ่ืนๆ 

สวน อบเชย  แกวสุข (2543: ออนไลน) จําแนกประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไวเปน  
สาขาตางๆดังน้ี 

1. สาขาเกษตรกรรม คือภูมิปญญาที่เกี่ยวกับดานการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว ประมง      

ทํา  ไรนาสวนผสม ฯลฯ โดดเดน เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดอยางพอเพียง มีรายไดจากผลผลิต

ดานนี้   มีแนวคิดที่ดี แปลกใหมที่เปนประโยชนและชวยพัฒนา อาชีพดานนี้ไดอยางนาสนใจ เชน 

เปนผูคิดริเริ่มการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตรที่เอ้ือประโยชนตอ ชีวิต

และสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

2. สาขาคหกรรม คือ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกบัเรื่องตอไปน้ี 

   ดานอาหาร เปนตนตํารับการปรุงอาหารที่มีรสชาติอรอย ใหคุณคาดานโภชนาการใช

วัสดุที่มีราคาไมแพง วัสดุที่หางายในทองถิ่น รูจักคิด ดัดแปลงสูตรอาหารไดแปลกใหม หรือเปนการ
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สืบสานตํารบัตําราที่มีอาหารรสเลิศ สามารถผลติเปนสนิคาจําหนายได เชน การทําปลารา การทํา

ปลาสมหรือแหนม ขนมตางๆ ฯลฯ 

   ดานงานประดิษฐเครื่องนุงหม เปนกระบวนการผลิตสิ่งตาง ที่สามารถทําเปนอาชีพ

จําหนายได สามารถทําเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได เชน การทําผานวม การตัดเย็บเสื้อผา ฯลฯ 

   ดานที่อยูอาศัย เปนภูมิปญญาเกี่ยวกบัการจัดบานเรือน การกอสรางที่อยูอาศัย  

3. สาขาศิลปกรรม คือ ภูมิปญญาที่เกี่ยวกบัเรื่องตอไปน้ี 

 ดานจิตรกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกับการวาดภาพฝาผนัง การเขียนภาพลงบนผา 

หนาผา การสักลาย ฯลฯ 

 ดานประติมากรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการปน แกะสลัก การหลอ เชน หลอ

พระพุทธรูป ปนโองสลักลวดลาย ประดับตนเทียน สิ่งกอสราง ตางๆ เปนตน 

 ดานสถาปตยกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการกอสรางอาคารบานเรือน โบสถ 

ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ 

 ดานหัตถกรรม (งานชางฝมือ) คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัผลงานในสิ่งทีท่ํามือ เชน

เครื่องจักสานตางๆ 

 ดานงานประดิษฐ คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการจัดทําผลงานเลียนแบบธรรมชาติ เชน 

การประดิษฐดอกไม บายศรี การแตงลวดลายบนแผนผา ฯลฯ 

 ดานดนตรี นาฏศิลปและการละเลนพ้ืนบาน คือภูมิปญญาเกี่ยวกบัดานการเลน

ดนตรี การขับลํา การฟอนรํา การคิดวิธีการเลนพ้ืนบาน หมอลํา การเลนหนังตะลุง ลิเก เพลง กันตรึม 

เจรียง ฯลฯ 

4. สาขาสาธารณสุข คือ มิปญญาเกี่ยวกับดานการใชยาสมุนไพร การรักษาโรคแผน

โบราณ การรักษาสุขภาพอนามัยรางกาย การสืบสานตําราสมุนไพร หมอนวดแผนโบราณ หมอ

ตําแย ฯลฯ 

5. สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ภูมิปญญาเกี่ยวกับการแตงวรรณกรรมพื้นบาน การคิด

ประดิษฐอักษรภาษาถิ่น การสืบสานอักษรโบราณ วรรณกรรมทองถิ่น ฯลฯ 

6. สาขาอื่นๆ เปนภูมิปญญานอกเหนือจากที่กลาวมาแลวไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกับ 

ความสามารถ ประสบการณในดานตอไปน้ี 

 ดานพิธีกรรมตาง  ๆไดแกภูมิปญญาเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมตาง  ๆเชน หมอสูขวัญ 
 ดานโหราศาสตร ไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกบังานดาน การคาดการณ โหราศาสตรหรือ
หมอดู ฯลฯ 
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 ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก ภูมิปญญาเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามขนบประเพณี

ของทองถิ่นนั้นๆ 

สรุปไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถแบงไดหลายประเภท แตไมวาจะแบงแบบใด          
ภูมิปญญาทองถิ่นก็มีความสัมพันธกับชีวิตความเปนอยูทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน และเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่ควรคาแกการ อนุรักษไวเพ่ือเปนเอกลักษณและมรดกของสังคมในทองถิ่น 
 
การผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับภูมิปญญาสากล 
 เน่ืองจากในปจจุบันมีการติดตอถึงกันโดยสะดวกกวาในอดีตมาก การผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นของไทยกับภูมิปญญาที่มาจากตางประเทศ จึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได การจะผสมผสาน
กันอยางไร รับจากตางประเทศเขามามากนอยแคไหน เปนสิ่งที่คนไทยตองใชสตปิญญาคิดไตรตรอง
ใหมาก จะตองรักษาภูมิปญญาทองถิ่นทีมี่คุณคาเอาไวและนําภูมิปญญาสากลหรือภูมิปญญาจาก
ประเทศอ่ืนทีมี่ประโยชนเขามาใชในสังคมไทยดวย ก็จะทําใหการดํารงชีวิตของคนไทยมีรูปแบบที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
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กิจกรรมที่ 1.2 
ภูมิปญญาในทองถิ่น 

 
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารบัการฝกอบรมสามารถสืบคนและรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใชเปน
แหลงเรียนรูในทองถิ่นได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 จากความสําคญัและที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และตัวอยางภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ไดศกึษามาแลว เราลองมาชวยกันระดมสมองและสืบคนรวบรวมภูมิปญญาที่
มีในทองถิ่นในพ้ืนที่เขตจังหวัดภาคตะวนัตก(กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม)
กลุมละไมต่ํากวา 3 ภูมิปญญา  พรอมทั้งใหเหตุผลดวยวา เพราะเหตุใดจึงคิดวาเปน
ภูมิปญญาทองถิ่น  จากนั้นใหตัวแทนกลุมนําเสนอตอที่ประชุม 
 

กิจกรรม 
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แนวการดําเนินการกิจกรรมที่ 1.2 
1. วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมทํากิจกรรมที่ 1.2 เพ่ือสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น โดย

ใชเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 20 นาที 

2. หลังจากผูเขารับการฝกอบรมนําเสนอภูมิปญญาทองถิ่นที่รวมกันสบืคนมาแลว 

วิทยากรยกตวัอยางภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ิมเติม (ถาซ้ํากันไมตองยกตัวอยาง) แลวสรุปรวม เกี่ยวกับ

ที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นอีกครั้ง วาเกิดจาก 

 -  การแกปญหาในการดํารงชีวิต 
 -  การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรอด 
 -  การปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหเหมาะสมกับยุคสมัย 
 -  การเพิ่มคุณคาของสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น   
 ซ่ึงสิ่งตางๆทีถ่ายทอดกันมา บางครั้งตองมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพความเปนอยู
ในสังคมและสิง่แวดลอมที่ตนเองอาศัยอยู 
 กิจกรรมในขอที่ 2 ใชเวลา 10 นาที 
 2.  หลังจากสรุปกิจกรรมแลว วทิยากรนาํเขาสูกิจกรรมหนวยการเรยีนรูที่ 2  
 
แนวการประเมินผลกิจกรรมที่ 1.2   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

การกําหนดชื่อเรื่อง 
- มีการสืบคน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆ รวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาที่ถูกตอง 

- มีการสืบคน ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆ รวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตองครบถวน 

- มีการสืบคน ศกึษาภูมิปญญาทองถิ่นจากแหลงตาง  ๆไมรวมมือกันวิเคราะห 
คัดเลือกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตอง 

- ไมมีการสืบคน ศึกษาภมิูปญญาทองถิ่นจากแหลงตางๆ ไมมีการ
วิเคราะห คัดเลอืกภูมิปญญาและกําหนดกระบวนการในภูมิปญญาไมถูกตอง 
 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
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ตัวอยางภูมปิญญาทองถิน่ 
1. ไขเค็มใบเตย 

ข้ันตอนและวิธีการทําไขเค็มใบเตย 
1. ใชไขเปดสดคางคืนไมเกิน   2   วัน 

2. ลางไขแลวนํามาผึ่งใหแหง 

3. นําใบเตยที่ห่ันคอนขางละเอียดไปตมในน้ําใหไดกลิ่นหอม 

4. ใสเกลือไอโอดีนแลวทิ้งไวใหเย็น 

5. นําน้ําใบเตยมาผสมกับดินสอพอง 

6. นําไขที่แหงแลวมาชบุกับดินสอพองที่ผสมกับเกลือและน้ําใบเตย 

7. นํามาคลุกกับแกลบใหทัว่เก็บไวประมาณ  20  วัน 

8. นําไขที่คลุกแกลบมาลางน้าํ 

9. นําไขที่ลางแลวมาตมประมาณ  20 นาทหีลังจากน้ําเดือด 

10. นําไขที่ตมสุกแลวไปผึ่งใหแหง 
11. จากนั้นนําไขมาบรรจุกลอง 

 
เหตุผลที่นับวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

เน่ืองจากการทําไขเค็มเปนสิ่งที่เกิดมาจากการถายทอดความรูกันมาตั้งแตสมัยโบราณ แต
ไดมีการนํากระบวนการมาพัฒนาตอยอดใหไขที่ไดมีคุณภาพดีขึ้นจากการใช การลองผิดลองถูกและ
มีการทดลองกันมาจนไดความรูที่ดีมีประโยชน และเปนผลดีตอการนํามาจําหนายเพื่อเพ่ิมรายได
และแกปญหา เพ่ือการดํารงชีวติอยูรอดของมนุษย 

ที่มา : นายสมพิศ   ยิ้มประสทิธิ ์ 68/2  หมูที่ 1  ตําบลทามะกา   อําเภอทามะกา   จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
2. ภูมิปญญาการทําวุนเสนทาเรือ(ตราสิงโต) 

 
ข้ันตอนการผลิต 

1. นําถั่วเขียวมาแชนํ้าหมักไวใหน่ิมแลวเอามาโม   แยกกากถั่วและน้ําแปงออก 

2. นําแปงที่โม ไปทําเปนกอนกลมๆ พอประมาณเพื่อสะดวกในการเกบ็ยายตากแดดไว  5  

วัน  จึงนําแปงมาทําวุนเสน 

3. นําแปงมาผสมกับนํ้ารอนใสเครื่องกวนแลวนวดใหเขากัน 

4. นําแปงทีน่วดไดมาใสภาชนะที่ทําวุนเสน แปงจะไหลลงกระทะนํ้ารอนผานน้ําเยน็เปนวุนเสน 
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5. นําวุนเสนที่ไดใสไมพาดไวใหคลายความรอน  

6. นําวุนเสนไปแชเข็ง 

7. นําวุนเสนมาซักใหวุนเสนแยกออกจากกัน  แลวนําไปตากแดดใหแหง 

บรรจุขาย 
ที่มา : นายอําพล   อิสระกาญจนกุล  657  ถนนแสงชูโต  ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี   
เหตุผลที่นับวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

เน่ืองจากการทําวุนเสนเปนสิ่งที่เกิดมาจากการถายทอดความรูกันมาจากบรรพบุรุษเปน
เวลานาน ตั้งแตสมัยโบราณ และมีการพัฒนาวิธีการเพียงเล็กนอย เพ่ือใหมีคุณภาพดีขึ้น และ นับวา
เปนการแปรรปูอาหารใหสามารถเก็บไวรับประทานไดนาน แกปญหาผลผลติเสียหายจากการเกษตร 

 
3. ภูมิปญญาทองถิ่น  ขนุนฉาบ 

 
อุปกรณ 
 กระทะ 2  ใบ   
 ตะหลวิ 
 กระชอน 
 ถาด 
 เครื่องรีดปากถุง 
วัตถุดิบ 
 ขนุนดิบ  1 กิโลกรัม 
           นํ้าตาลทราย  
           เกลอื          
           นํ้ามัน  ½ กิโลกรัม 
ข้ันตอนการผลิต 

1. นําขนุนดิบมาปอกเปลือกเอาเฉพาะเนื้อ  จากนั้นห่ันทําใหเปนแผนบางๆ 

2. นําขนุนที่ไดไปทอด  โดยใชอัตราสวน  2  ตอ  1  เชน  ขนุน  2  กิโลกรัม ตอ  นํ้ามัน  

1  กิโลกรัม ทอดจนขนุนเหลืองแลวทิ้งใหเย็น 

3. ตั้งกระทะและเติมนํ้า  1  ถวย  นํ้าตาลหนึ่งถวย  เกลอืครึ่งชอนชาเคี่ยวจนเกือบแหง 

โดยสังเกตจากการที่มีเกลด็น้ําตาลเกาะที่ขอบกระทะ 

4. นําขนุนที่ผึ่งจนเย็นแลวเทลงในกระทะ  คนใหนํ้าตาลตดิเนื้อขนุนระหวางคนควรเปดไฟ

ออนๆ จนน้ําตาลเปนเกร็ดติดเนื้อขนุน  แลวเอาขึ้นผึ่งใหเย็น 
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ที่มา :นางสาว  ชลธชิา  เครือเมฆ   หมู  2  ต. ทาเสา  อ. ทามะกา  จ. กาญจนบุรี 
เหตุผลที่นับวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

เน่ืองจากการผลิตขนุนฉาบ เปนสิ่งที่ประยุกตมาจากการถายทอดความรูการทํากลวยฉาบ 
จากสมัยโบราณ จากบรรพบุรุษเปนเวลานาน   เน่ืองจากบางครั้งขนนุสุกมากๆขายไมได เพ่ือ
ปองกันการเนาเสียเปนการแกปญหาผลผลิตเสียหายจากการเกษตรและเพื่อเพ่ิมคุณคาใหแกผลิตผล 
จึงมีกระบวนการพัฒนาวิธกีารจากการนําเนื้อกลวยดบิ มาเปนการใชเน้ือของขนุนมาฉาบแทน 
นับวาเปนการแปรรูปอาหารใหสามารถเกบ็ไวรับประทานไดนาน  

 
4. ภูมิปญญาทองถิ่น  สาโท  สุราพื้นบานไทย 

 
ข้ันตอนการผลิต 

ขาวเหนียวเปนสิ่งสําคัญในการทําสาโท ขั้นตอนแรกใหนําขาวเหนียวไปลางใหสะอาด 
หลังจากนั้นใหแชนํ้าทิ้งไว 6-12 ชั่วโมง ใหเปลือกขาวออนตัวกอน  นําขึ้นจากน้ํา ผึ่งใหสะเด็ดกอน 
หลังจากนั้นนําขาวเหนียวไปนึ่งใหสุกใชเวลาประมาณ  30 นาที เสร็จแลวทําใหเยน็เทาอุณหภูมิหอง   
ควรที่จะทําอยางรวดเร็วเชือ้จุลินรียใหใชเชื้อบริสุทธิ์ของราและยีสตที่คัดเลือกแลว  เชื้อราที่นํามาใช
ในที่น้ีเปนของญี่ปุนคือรา Aspergillus oryzae  สวนยสีตน้ันเปนเชือ้ Saccharomyces   yeast กอน
อ่ืนใหเรานําเชื้อรามาโรยบนขาวเหนียวที่น่ึงแลว  แลวใสภาชนะทบึแบบปด  เปนเวลา 2 วนั ใหเรา
เปดภาชนะทกุ ๆ 8 ชั่วโมง  เพ่ือรับอากาศใหมและกวนเพื่อใหรากแตกทัว่ถึงเสร็จแลวเราจะไดสา
ขาวใหเราแบงสาขาวเปน 2 สวน  สวนหนึ่งเก็บไวอีกสวนนํามาทําเชื้อยีสต  วิธทีําคือ ใหนําสาขาว
มาบม 54 % แลวกรองหยาบ เราจะไดนํ้าสกัดจากสาขาว  เสร็จแลวนํามาตมเพ่ือฆาเชื้อราทิ้งไวให
เย็นแลวเติมเชื้อยีสตเราจะไดกลาเชื้อยีสต 

การหมัก  นําน้ําสาขาวทั้งหมดและกลายีสตมาหมักในถังหมัก  ถังหมักนี้ควรเปนถังสเตนเลส หรือ
ถังเหล็กเคลือบ โครเมียมเพ่ือกันสนิมและสารอื่นใด ละลายออกมาจากเนื้อเหล็กถังหมัก  ใหเราหมัก
สาขาวและกลาเชื้อยีสตเปนเวลา 12 ชั่วโมง เชามาใหใสนํ้าไป 3 เทาของน้ําหมักขาวเหนียวแต
เริ่มแรกที่จะนําขาวเหนียวมาทําสาขาวตอนนี้ใหนําการลดคา pH  ใหเปน 3.6 -3.8 โดยการเติมกรด
แลกติก  6-7 มิลลิกรัม / ลิตร ในระยะแรกของการหมักของเราใหทําการหมักในอุณหภูมิ
โดยประมาณ  10-13 องศาเซลเซียส ใหใชเวลาในการหมัก 18 นาที  การที่ใหอุณหภูมิต่ํา ๆ จะทํา
ใหจุลินทรียที่ไมตองการไมเจริญเติบโต  เม่ือหมักเสร็จแลวเราจะไดสาโทสด กอนที่เราจะทําการพาส
เจอรไรส  เม่ือ พลาสเจอรไรสเสร็จแลว ถาตองการใหสาโทอยูตัวไดดีในระดับหน่ึงจะตองทําการบม
เหมือนทําไวนแตเราใชเวลาเพียงเดือนเดียวเปนการเริ่มตนสาโทที่จะมีแอลกอฮอลที่แรงกวาสาโท
ทั่วไปโดยอยูที่ประมาณ  16-17 ดีกรี โดยประมาณ โดยปริมาตรใหทําการเจือจางน้ําสาโทใหอยู
ประมาณ  13 -15 ดีกรีตามกฎหมายกําหนด เม่ือบมเสร็จเรียบรอยใหทําการบรรจุขวดขณะทําการ
บรรจุขวดนั้นใหเราทําการพลาสเจอรไรส สาโทขณะที่อยูในขวดแลวปดฝาเปนอันเสร็จวิธีการผลิต 
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ที่มา : ขอมูลแหลงเรียนรูทองถิ่น โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 
 
เหตุผลที่นับวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

เน่ืองจากการผลิตสาโท เปนสิ่งที่เกิดมาจากการถายทอดความรูกันมาตั้งแตสมัยโบราณ แต
ไดมีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาตอยอดกรรมวิธีผลิต ใหคุณภาพดีขึ้นและทันสมัย 
ทําใหเปนผลดีตอการนํามาจําหนายและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค อันเปนวิธีการในการเพิ่มรายได
และแกปญหา เพ่ือการดํารงชีวติอยูรอดของมนุษย 
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ภาคผนวก ช 
        1.  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร สาระที่ 3  สารและการเปลี่ยนแปลง  

นักเรียนชวงชัน้ 3  โดยใชบทปฏิบตัิการทีส่อดแทรกภูมิปญญาทองถิน่ของครูที่เขารับ
การฝกอบรมเปนผูออกแบบ  
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แผนการจัดการเรียนรู 
ที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น 

วิทยาศาสตรพื้นฐาน   รหัสวิชา  ว 32102   
หนวยการเรียนรู ที่  4  สารและการเปลี่ยนแปลง               เร่ือง   พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา               
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2                                                    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2550   
ครูผูสอน  นายวรกฤต   ธนะโชคอุดม   โรงเรียนบานเขากรวด      
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
ทดลองและอธิบายความสมัพันธระหวางพลังงาน อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสาร การละลาย
และการเกิดปฏิกิริยาเคม ีและยกตัวอยางการใชประโยชน    
 
จุดประสงคการเรียนรู 
     1. ทําการทดลองและสรุปผลการทดลองจากบทปฏบิัติการที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นได  
ได 
 2. บอกความหมายของปฏิกิริยาเคมีแบบดูดความรอน ปฏิกิริยาเคมีแบบคายความรอน และ
สมการเคมีได   
        3. ระบุชนิดของสารสตั้งตนและสารผลิตภัณฑจากสมการเคมีที่กําหนดใหได 
 4. ยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจําวันที่เกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิน่ได 

5. วิเคราะหกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่นได  
  
สาระ/เน้ือหา  
 1. พลังงานกบัการเกิดปฏกิิริยาเคมี 
 เม่ือใชการเปลี่ยนแปลงพลงังานระหวางระบบกบัสิ่งแวดลอมเปนเกณฑ จะแบงไดเปน 2 
ประเภท ดังน้ี  
 1.1 ปฏิกิริยาคายความรอน (exothermic reaction) 
 ปฏิกิริยาคายความรอนเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแลวระบบจะคายพลงังานใหกับสิ่งแวดลอมเขียน
สมการ       การแสดงการเปลี่ยนแปลงได ดังน้ี 
 

 สารตั้งตน ผลิตภัณฑ + พลังงาน 
 (ระบบ) (มีพลังงานนอยกวาสารตั้งตน)  (คายพลังงานใหกับสิ่งแวดลอม = รูสึกรอน) 

         
 
 



   321 
 

 1.2. ปฏิกิริยาดูดความรอน (endothermic reaction)  
 ปฏิกิริยาดูดความรอนเปนปฏิกิริยาที่เกดิขึ้นแลว ระบบจะดูดพลังงานจากสิ่งแวดลอม ทําให
อุณหภูมิของ สิ่งแวดลอมเย็นลง สัมผัสจะรูสึกเย็น เขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงได ดังน้ี 
  
     2.  ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจําวัน 
 สมการเคมี หมายถึง สัญลักษณทีใ่ชอธบิายกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทําใหทราบ 
 1. ชนิดของสารที่ทําปฏิกิริยากัน และชนิดของสารใหมที่เกิดขึ้น 
 2. ปริมาณของสารที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน และปริมาณสารใหมที่เกิดขึน้ 
  - สารที่ทําปฏิกริิยากัน เรียก สารตั้งตน 
  - สารที่ไดจากปฏิกิริยา เรียก สารผลิตภัณฑ 
  เชน   
 
    A และ B คือ สารตั้งตน  
    C และ D คือ สารผลิตภัณฑ 
 
สื่อ/อุปกรณการเรยีนรู 
 อุปกรณ และสารเคม ี

1. เครื่องชั่ง จํานวน 1 เครื่อง 
2.   บีกเกอรขนาด 250 ลกูบาศกเซนติเมตร    4  ใบ 
3.   บีกเกอรขนาด 100 ลกูบาศกเซนติเมตร    1  ใบ 
4.   กระบอกตวง ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร   1  อัน 
5.   ตะเกียงแอลกอฮอล     1  ชุด 
6.   เทอรโมมิเตอร     2  อัน  
7.   แทงแกวคนสาร     1  อัน  
8.   นํ้ามันเหลือทิ้ง         450 กรัม 
9.  โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)           72 กรัม 

 10.  นํ้ากลั่น          
 11.  กากใบชาจีน           5   กรัม 
 12.  ขม้ินผง    2 ชอนเบอร 2 
 13.  กระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 
 14.  นํ้ามะนาว 

 
 

A + B   C + D 
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กระบวนการเรียนรู 
  1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยสาธิตการทดลองหยอนเกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ําแลว
ใหนักเรียนลองสัมผัสดานขางบีกเกอร หลังจากนั้นนําอภิปราย โดยใชคําถาม ดังน้ี 
  - เม่ือสัมผัสดานขางบีกเกอรรูสึกอยางไร (รูสึกรอน) 
  - เพราะเหตใุดเมื่อสัมผัสดานขางบีกเกอรจึงรูสึกรอน (เพราะหลังเกดิปฏิกิริยาเคมีการ
คายพลังงานใหสิ่งแวดลอม) 
  - นักเรียนคิดวาปฏิกริิยาเคมีในชีวติประจําวนัแตละปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
หรือไม อยางไร 
 2. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบบทปฏิการวิทยาศาสตรที่สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่น    
เรื่อง ภูมิปญญาการทําสบูขม้ินจากน้ํามันเหลือใช  (การเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี)  
โดยครูนําอภิปรายกอนการทดลองโดยใชคําถามกอนกิจกรรม ดังน้ี 
  - จุดประสงคของกิจกรรมนี้คืออะไร 
  - สมมุติฐานของกิจกรรมนี้คืออะไร 
     -   เราสามารถผลิตสบูขม้ินจากน้ํามันเหลือทิ้ง ใหโดยไมใหมีกลิ่นเหม็นหืนไดโดยวิธี
ใดบาง 
 3. ใหนักเรียนทําการทดลองแลวบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลองในแบบบนัทึกผล
การทดลอง 
 4. ครูนํานักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรม โดยใช คําถามหลังทํากิจกรรม ดังน้ี 
  - การเปลี่ยนแปลงของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกับนํ้ามัน   เกิดปฏิกิริยาเคมี
หรือไม ทราบไดอยางไร 
  - การเปลี่ยนแปลงของสารในกิจกรรมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานหรือไม อยางไร 
  - ปฏิกิริยาระหวางน้ําและสารโซเดียมไฮดรอกไซดมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใด 
  - ในปฏิกิริยาทีไ่ด  สารชนิดใดเปน สารตัง้ตน  และสารผลิตภัณฑทีไ่ดมีอะไรบาง   จง
เขียนปฏิกิริยาที่ได    
      -   จงสรุปผลการทดลอง 
  - จงยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจําวนัที่เกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นได  1 ปฏิกิริยา 
พรอมทั้งระบุดวยวาเปนปฏิกิริยาเคมีแบบดูดความรอนหรือแบบคายความรอน 
  -   จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามหลังการทดลอง  
    -   ยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมใีนชีวติประจําวัน 

5.    นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น  
        6.   ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกบัตวัอยาง ปฏิกิริยาเคมีอ่ืนๆ ที่ควรรูจักดังตัวอยาง
ในแบบเรยีน 
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แหลงการเรียนรู 
 ธีรยุทธ  วไิลวัลย.  ปฏิกิริยาทางเคมี. หนังสือชุดสํารวจโลก วิทยาศาสตร.กรุงเทพฯ : เพียรสนั 

เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา จํากัด, 2546. 
สุเทพ  ธนียวนั. เคมีและสสาร. หนังสือชุดขุมทรัพยโลก วทิยาศาสตร. กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้ง มีเดีย

แอสโซซิเอตส, 2542. 
การประเมินผลการเรียนรู 
     1. ประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
 2. ประเมินทักษะปฏิบตัิการทดลอง     
        3.  ประเมินความรูจากแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน 
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บทปฏิบัติการ 
                สบูขมิ้นจากนํ้ามันเหลือทิ้ง 

 
หลักการ 

สบู (soap) เกดิขึ้นจากการใชไขมันจากธรรมชาติ เชน ไขมันจากสัตว หรือนํ้ามันพืชผสม
กับสารละลายดางโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ก็จะไดสบูที่น่ิม (soft soap)  

 

3 NaOH R C ONa3 3H2O
O
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O

O
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O
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R
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             ไขมัน  + โซเดียมไฮดรอกไซด             กลีเซอรอล  + สบู    + นํ้า 
 
ปฏิกิริยาการเกิดสบูเปนปฏกิิริยาที่มีชื่อวา ซาพอนนิฟเคชัน (Saponification) ปฏิกิริยา

ดังกลาว สบูทีไ่ดจากไขมันจากสัตวจะมีลกัษณะเนื้อหยาบกวาสบูที่ไดจากไขมันจากพืช เพราะ
ไขมันจากสัตว มักจะประกอบดวยไขมันที่อ่ิมตัวมากกวา  นํ้ามันทอดซ้ําหลายๆ ครั้งเสื่อมคุณภาพ
ไมควรนํามาใชซํ้า เพราะอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอผูบริโภคถงึขั้นเปนมะเร็งได 
           ปจจุบัน นิยมบริโภคอาหารประเภททอด ซ่ึงมีทั้งที่ทอดขายตามแผงลอย รถเข็น ตลาดนัด
เชน กลวยทอด มันทอด ทอดมัน ปาทองโก จนถึงรานอาหารฟาสตฟูด ประเภท ไกทอด มันฝรั่ง
ทอด ขนมกรอบขบเคีย้วตางๆ  ซ่ึงพบวามีการใชนํ้ามันทอดอาหารซ้ําๆ กันหลายครั้ง โดยไมมีการ
เปลี่ยนน้ํามันใหม เติมนํ้ามันปรุงอาหารใหมลงไปในน้าํมันเกาที่ผานการทอดมาแลวหลายๆ วนั จน
นํ้ามันที่ผานการทอดอาหารนั้นเปลี่ยนสีจากเหลืองใสเปนสีดําและเนือ้คอนขางเหนียวขน ซ่ึงปจจุบัน
นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลได  นอกจากนี้แลวชาวบานในจังหวัดสมุทรสงคราม
นําน้ํามันเหลือทิ้งมาเพิ่มคุณคาโดยการนํามาทําสบูใบชาเพื่อลดกลิ่นเหม็นหืนของน้ํามัน  นักเรียน
คิดวา เราจะใชวิธีการผลติสบูดังกลาว มาผลิตเปนสบูที่มีคุณคาขึ้นไปอีกโดยการเพิ่มขม้ินซ่ึงเปน
สมุนไพรที่เปนประโยชนตอผิวพรรณลงไปในสบูไดหรือไม 
คําถามกอนการทดลอง 

- เราสามารถผลิตสบูขม้ินจากน้ํามันเหลือทิ้ง ใหโดยไมใหมีกลิ่นเหม็นหืนไดโดยวิธีใดบาง 
 
จุดประสงคของการทดลอง 

1. ศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสบู ระหวางไขมันกับเบส ในภูมิปญญาทองถิน่ 
2. ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรในภูมิปญญาทองถิ่นการทําสบู 
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3. สืบคนขอมูลการทําสบูสมุนไพรได 
 
อุปกรณ และสารเคม ี

1. เครื่องชั่ง จํานวน 1 เครื่อง 
2. บีกเกอรขนาด 250 ลูกบาศกเซนตเิมตร    4  ใบ 
3. บีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศกเซนตเิมตร    1  ใบ 
4.  กระบอกตวง ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร   1  อัน 
5.  ตะเกียงแอลกอฮอล     1  ชุด 
6.  เทอรโมมิเตอร     2  อัน  
7.  แทงแกวคนสาร     1  อัน  
8.  นํ้ามันเหลือทิ้ง          450  กรัม 
9. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)            72  กรัม 
10. นํ้ากลั่น          
11. กากใบชาจีน             5   กรัม 
12. ขม้ินผง    2 ชอนเบอร 2 
13. กระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 
14. นํ้ามะนาว 
 

วิธีทดลอง 
 

1. ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 24 กรัมในน้ํา 30 ลูกบาศกเซนติเมตร จนหมด
ปลอยใหอุณหภูมิลดลงเหลอื 40 องศาสเซลเซียส 

2. นําผงขมิ้นละลายในน้ํา 60 ลูกบาศกเซนติเมตร ใบบีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศก
เซนติเมตร ตัง้ไฟใหรอน คนขณะตั้งไฟ แลวปลอยใหสารละลายเยน็ 

3. นําน้ํามันเหลือทิ้ง 150 กรัม ทิ้งตั้งไฟในบีกเกอรขนาด 250 ลูกบาศกเซนตเิมตร จน
นํ้ามันรอน จากนั้นใสกากใบชาลงไปตมตออีก1 นาที แลวกรองเอาแตนํ้ามัน 

4. นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและน้ํามันตั้งบนไฟใหมีอุณหภูมิไมเกิน 60 องศา
เซลเซียส แลวผสมสารทั้งสองแลวคนใหทําปฏิกิริยากันจนสารในบีกเกอรมีลักษณะของเหลวขน
คลายนมสด หรือครีมสลัด 

5. ใสสารละลายน้ําขม้ินจํานวน 20 ลูกบาศกเซนติเมตรลงในสบู คนใหเปนเนื้อเดียวกัน 
วัดคา pH และปรับคาpH ดวยน้ํามะนาว ใหมีคา pH 8 – 9 แลวเทลงในแบบพิมพที่เตรียมไว  

6. ทิ้งสบูไวคางคนืแลวสังเกตลกัษณะสบูที่ได 
7. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 – 6 อีก แตไมใสกากใบชาจีนขณะตมนํ้ามัน 
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8. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 – 6 อีก แตไมใสกากใบชาจีนขณะตมนํ้ามันและ
ไมใสนํ้าขม้ิน 

9. สรุปในแตละบีกเกอรใสสารตางๆ ดังในตาราง 
บีกเกอร สารละลายโซเดียม   

ไฮดรอกไซด(cm3) 
นํ้ามันเหลือใช 

(กรัม) 
นํ้าขม้ิน 
(cm3) 

กากใบชา 
(กรัม) 

1 30 30 20 5 
2 30 30 20 - 
3 30 30 - - 

 
ผลการทดลอง 

ลักษณะสบูทีส่ังเกตพบ บีกเกอรที ่
เน้ือสบู กลิ่น สี คา pH 

1     
2     
3    - 

 
อธิบายผลการทดลอง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
สรุปผลการทดลอง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
คําถามหลังการทดลอง 

1. สบูที่ไดแตละชนิดมีลักษณะตางกันหรือไม อยางไร 
2. ในการทดลองภูมิปญญาเรื่องนี้ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรอะไรบาง 
3. ถาตองการผลติสบู จะมีรายละเอียดในการผลิตอยางไร ใหนักเรียนชวยกันสืบคนวธิี

ทําสบูนอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียน 
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บทปฏิบัติการ 
                สบูขมิ้นจากนํ้ามันเหลือทิ้ง(สําหรับครู) 

 
หลักการ 

สบู (soap) เกดิขึ้นจากการใชไขมันจากธรรมชาติ เชน ไขมันจากสัตว หรือนํ้ามันพืชผสม
กับสารละลายดางโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ก็จะไดสบูที่น่ิม (soft soap)  
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             ไขมัน  + โซเดียมไฮดรอกไซด             กลีเซอรอล  + สบู    + นํ้า 
 
ปฏิกิริยาการเกิดสบูเปนปฏกิิริยาที่มีชื่อวา ซาพอนนิฟเคชัน (Saponification) ปฏิกิริยา

ดังกลาว สบูทีไ่ดจากไขมันจากสัตวจะมีลกัษณะเนื้อหยาบกวาสบูที่ไดจากไขมันจากพืช เพราะ
ไขมันจากสัตว มักจะประกอบดวยไขมันที่อ่ิมตัวมากกวา  นํ้ามันทอดซ้ําหลายๆ ครั้งเสื่อมคุณภาพ
ไมควรนํามาใชซํ้า เพราะอาจเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอผูบริโภคถงึขั้นเปนมะเร็งได 
           ปจจุบัน นิยมบริโภคอาหารประเภททอด ซ่ึงมีทั้งที่ทอดขายตามแผงลอย รถเข็น ตลาดนัด
เชน กลวยทอด มันทอด ทอดมัน ปาทองโก จนถึงรานอาหารฟาสตฟูด ประเภท ไกทอด มันฝรั่ง
ทอด ขนมกรอบขบเคีย้วตางๆ  ซ่ึงพบวามีการใชนํ้ามันทอดอาหารซ้ําๆ กันหลายครั้ง โดยไมมีการ
เปลี่ยนน้ํามันใหม เติมนํ้ามันปรุงอาหารใหมลงไปในน้าํมันเกาที่ผานการทอดมาแลวหลายๆ วนั จน
นํ้ามันที่ผานการทอดอาหารนั้นเปลี่ยนสีจากเหลืองใสเปนสีดําและเนือ้คอนขางเหนียวขน ซ่ึงปจจุบัน
นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลได  นอกจากนี้แลวชาวบานในจังหวัดสมุทรสงคราม
นําน้ํามันเหลือทิ้งมาเพิ่มคุณคาโดยการนํามาทําสบูใบชาเพื่อลดกลิ่นเหม็นหืนของน้ํามัน  นักเรียน
คิดวา เราจะใชวิธีการผลติสบูดังกลาว มาผลิตเปนสบูที่มีคุณคาขึ้นไปอีกโดยการเพิ่มขม้ินซ่ึงเปน
สมุนไพรที่เปนประโยชนตอผิวพรรณลงไปในสบูไดหรือไม 
คําถามกอนการทดลอง 

- เราสามารถผลิตสบูขม้ินจากน้ํามันเหลือทิ้ง ใหโดยไมใหมีกลิ่นเหม็นหืนไดโดยวิธีใดบาง 
 
จุดประสงคของการทดลอง 

1. ศึกษาปฏิกิริยาการเกิดสบู ระหวางไขมันกับเบส ในภูมิปญญาทองถิน่ 
2. ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรในภูมิปญญาทองถิ่นการทําสบู 
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3. สืบคนขอมูลการทําสบูสมุนไพรได 
 
อุปกรณ และสารเคม ี

2. เครื่องชั่ง จํานวน 1 เครื่อง 
3. บีกเกอรขนาด 250 ลูกบาศกเซนตเิมตร    4  ใบ 
4. บีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศกเซนตเิมตร    1  ใบ 
5.  กระบอกตวง ขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร   1  อัน 
6.  ตะเกียงแอลกอฮอล     1  ชุด 
7.  เทอรโมมิเตอร     2  อัน  
8.  แทงแกวคนสาร     1  อัน  
9.  นํ้ามันเหลือทิ้ง         450 กรัม 
10. โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)           72 กรัม 
11. นํ้ากลั่น          
12. กากใบชาจีน           5   กรัม 
13. ขม้ินผง    2 ชอนเบอร 2 
14. กระดาษยูนิเวอรแซลอินดิเคเตอร 
15. นํ้ามะนาว 
 

วิธีทดลอง 
1. ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 24 กรัมในน้ํา 30 ลูกบาศกเซนติเมตร จนหมด

ปลอยใหอุณหภูมิลดลงเหลอื 40 องศาสเซลเซียส 
2. นําผงขมิ้นละลายในน้ํา 60 ลกูบาศกเซนติเมตร ใบบีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศก

เซนติเมตร ตัง้ไฟใหรอน คนขณะตั้งไฟ แลวปลอยใหสารละลายเยน็ 
3. นําน้ํามันเหลือทิ้ง 150 กรัม ทิ้งตั้งไฟในบีกเกอรขนาด 250 ลูกบาศกเซนตเิมตร จน

นํ้ามันรอน จากนั้นใสกากใบชาลงไปตมตออีก1 นาที แลวกรองเอาแตนํ้ามัน 
4. นําสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดและน้ํามันตั้งบนไฟใหมีอุณหภูมิไมเกิน 60 องศา

เซลเซียส แลวผสมสารทั้งสองแลวคนใหทําปฏิกิริยากันจนสารในบีกเกอรมีลักษณะของเหลวขน
คลายนมสด หรือครีมสลัด 

5. ใสสารละลายน้ําขม้ินจํานวน 20 ลูกบาศกเซนติเมตรลงในสบู คนใหเปนเนื้อเดียวกัน 
วัดคา pH และปรับคาpH ดวยน้ํามะนาว ใหมีคา pH 8 – 9 แลวเทลงในแบบพิมพที่เตรียมไว  

6. ทิ้งสบูไวคางคนืแลวสังเกตลกัษณะสบูที่ได 
7. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 – 6 อีก แตไมใสกากใบชาจีนขณะตมนํ้ามัน 
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8. ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับขอ 1 – 6 อีก แตไมใสกากใบชาจีนขณะตมนํ้ามันและ
ไมใสนํ้าขม้ิน 

9. สรุปในแตละบีกเกอรใสสารตางๆ ดังในตาราง 
 

บีกเกอร สารละลายโซเดียม   
ไฮดรอกไซด(cm3) 

นํ้ามันเหลือใช 
(กรัม) 

นํ้าขม้ิน 
(cm3) 

กากใบชา 
(กรัม) 

1 30 30 20 5 
2 30 30 20 - 
3 30 30 - - 

 
ผลการทดลอง 

ลักษณะที่สังเกตพบ บีกเกอรที ่
เน้ือสบู กลิ่น คาpH กอนปรับ 

1 มีลักษณะแข็งเนื้อ
ละเอียดสีเหลอืง 

ไมมีกลิ่นเหม็นหืนของ
นํ้ามันและมีกลิ่นของ

ขม้ิน 

10 

2 มีลักษณะแข็งเนื้อ
ละเอียดสีเหลอืง 

มีกลิ่นเหม็นหืนของ
นํ้ามันเล็กนอยและมี

กลิ่นของขม้ิน 

10 

3 มีลักษณะแข็งเนื้อ
ละเอียดสีขาว 

มีกลิ่นเหม็นหืนของ
นํ้ามันเล็กนอยและมี

กลิ่นของขม้ิน 

11 

 
อธิบายผลการทดลอง 

1. การที่เกิดสารที่มีลักษณะขนหลังเกิดปฏกิิริยา เน่ืองจาก เม่ือนํ้ามันที่รอนทําปฏิกิริยา
กับสารละลายที่เปนเบสจะเกิดปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชันเกิดสบู กลีเซอรอลและนํ้าขึน้ดังสมการ 
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2. การเกิดสีเหลอืงของสบูเน่ืองจากสารเคอรคิวมีนจากขมิ้นที่เปนสีเหลืองที่ละลายอยูใน

นํ้าจะแทรกเขาอยูในเนื้อสบู 
3. การที่สบูในบกีเกอรที่ 1 ไมมีกลิ่นเหม็นหืนเนื่องจากใบชาเปนสารดูดกลิ่นที่คนโบราณ

ใชเปนเวลานาน ทําใหกลิ่นเหม็นหืนของน้ํามนที่ทําสบูหมดไปจึงทําใหเหลือแตกลิน่หอมของขม้ิน
เพียงอยางเดียว 

4. การที่มีกลิ่นเหม็นหืนขอสบูในบีกเกอรที่ 2 นอยกวาบีกเกอรที่ 3 เน่ืองจากยงัมีกลิ่น
เหม็นหืนของน้ํามันเดิมอยู แตสบูในบีกเกอรที่ 2 มีกลิ่นของขม้ิน จึงทําใหรูสึกมีกลิ่นเหม็นหืนนอยลง 

5. การที่คา pH ของสบูมีสูง เน่ืองจากในปฏิกิริยาเคมียังคงมีสารโซเดียมไฮดรอกไซด
เหลืออยูในปฏิกิริยา จึงทําใหสบูมีคาเปนเบสมาก และการที่มีคา pH ตางกันเนื่องงจากผลของของ
ขม้ินที่ใสลงไป เน่ืองจากขมิ้นมีคาpH เปนกรด จึงทําใหสบูในบกีเกอรที่1และ2 มีคาpH นอยกวาสบู
ในบีกเกอรที่ 3 
 
สรุปผลการทดลอง 

1. เราสามารถทาํสบูจากการนําน้ํามันเหลือทิ้งกับเบสไดโดยใชหลักการการเกิดปฏิกิริยา
การเกิดปฏิกิริยาซาพอนิฟเคชันระหวางเบสกับไขมันได 

2. สบูสามารถปรับปรุงคุณภาพได โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําใหสากมดกลิ่น
เหม็นหืนโดยการใชใบชาและเพิ่มกลิ่นในกระบวนการผลิตสบู 

3. ภูมิปญญาการทําสบูขม้ินจากน้ํามันเหลือทิ้งมีหลักการทางวิทยาศาสตรดังน้ีคือ 
3.1 พลังงานกับการละลาย จากการละลายของสารโซเดียมไฮดรอกไซดในน้ําและ

การละลายของสารในขมิ้นในน้ํา 
3.2 ปฏิกิริยาเคมขีองสาร จากการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสบู 
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3.3 กรด-เบส ของสารและการเปลี่ยนแปลงคา pH ของสาร จากการวัดคา pH และ
การปรับคา pH ขอสบู 

 
คําถามหลังการทดลอง 

1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่เตรียมได เม่ือจับดูมีอุณหภูมิสูงขึ้น แสดงวาการ
ละลายของสารโซเดียมไฮดรอกไซดเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคายความรอน 

2. สบูที่ไดแตละชนิดมีลักษณะตางกัน โดยพบวาสีและกลิ่นของสบูทีใ่ชกากใบชาในขณะ
ใหความรอนน้ํามัน มีกลิ่นดีที่สุด 

3. ในการทดลองภูมิปญญาเรื่องนี้ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือ 
3.1  การแยกสารดวยวธิีการสกดัดวยตัวทําละลาย 
3.2  การละลายสาร 
3.3  การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร 
3.4  การวัดคาpH ของสาร 

4. รายละเอียดของการทําสบูสมุนไพรมีดังน้ี 
 

ความรูเพิ่มเติมเรื่องสบูสมุนไพร  
 

เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมีระหวางสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดกับนํ้ามัน ซ่ึง
อาจจะเปนน้ํามันพืชหรือนํ้ามันสัตวก็ได กระบวนการนี้เรียกวา ซาพอนิฟเคชัน(saponification) ที่ทํา
ใหผลผลติที่ไดกลายเปนของแข็งลื่น มีฟอง ซ่ึงเปนสวนผสมของสบู 5 สวน และกลีเซอรีน 1 สวน ใช
ทําความสะอาดขจัดคราบสิง่สกปรก  

มีเรื่องเลาตอๆ กันมาวา การคนพบสบูน้ันเปนการคนพบโดยบังเอิญ ในยุคโรมันที่มีการ
บูชายัญสตัวบนแทนบูชาทีท่ําดวยไม ซ่ึงแทนบูชานีต้ั้งอยูบนเนินเขา เม่ือมีการบูชายญัสัตวและมี
การเผาบนแทนบูชา ไขมันสัตวก็ผสมกับขี้เถา เม่ือฝนตกลงมาก็เกิดเปนกอนสีขาว ไหลไปตามลํา
ธารที่อยูเชิงเขา เม่ือชาวบานนําเสื้อผามาซักที่ลําธารหลังจากฝนตกกอนขาวๆ น้ีจะชวยใหซักผาได
งายขึ้น สะอาดขึ้น จากการคนพบน้ีเองจึงมีการผลิตสบูสืบตอกันมา  
การผลิตสบูผสมสมุนไพร 

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การผลิตสบูสมุนไพรใชเอง นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ลด
คาใชจาย ชวยเหลอืเศรษฐกิจประชาชนชุมชนไดมาก เพราะวัตถุดิบหลักทีใ่ชเปนวัสดุที่ผลติเองใน
ประเทศ เกษตรกรสามารถปลูกพืชนํ้ามัน และสกัดน้ํามันโดยวิธรการงาย ๆ นํามาใชเปนวตัถุดิบ
หลัก นอกจากนี้ ในแหลงชมุชนที่มีไขมันสัตวเหลือใช อีกทั้งสมุนไพร หาไดในประเทศมากมาย การ
ผลิตสบูผสมสมุนไพร จึงเปนการสนับสนนุการนําสารจากวัสดุธรรมชาติที่ผลติไดเองมาใชประโยชน
อยางคุมคาราคาถูก ประหยดัและใชไดงาย จึงนาที่จะผลิตสบูสมุนไพร เพ่ือนํามาใชชําระลางทํา
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ความสะอาดรางกายและของใชหรือใชซักเสื้อผาแทนผงซักฟอกได กอนที่จะทําการผลิตสบูสมุนไพร 
จําเปนตองศึกษาวธิีการผลติอยางละเอียดกอน เพ่ือความปลอดภัยและจะไดสบูทีมี่คุณภาพดี 

กระบวนการผลิตสบู จําเปนตองระมัดระวัง เบสโซเดียมไฮดรอกไซด หรือโซดาไฟ 
(NaOH) ซ่ึงทําใหระคายผวิเม่ือสัมผัส อยางไรก็ตาม เม่ือเบสทําปฏิกริิยาสะเทินกรดไขมันในน้ํามัน 
ซ่ึงเรียกปฏิกิริยานี้วา Saponification ผลที่ไดก็จะไดสบูที่ปลอดภัยตอผูใชสวนประกอบของสบู             
มีดังน้ี  

1. ไขมันหรือนํ้ามัน  
2. เบส  
3. นํ้า 
4. องคประกอบเสริม  

 
1. ไขมันหรือนํ้ามัน  

ไขมันแตละชนิดประกอบดวยกรดไขมันมากกวา 1 ชนิด ตามธรรมชาติกรดไขมันเหลานี้
จะไมอยูอิสระ แตรวมตวักับสารกลีเซอรอลในไขมันอยูในรูปกลีเซอไรด เม่ือเบสทําปฏิกิริยากับกรด
ไขมัน กรดไขมันจะหลุดออกจากกลีเซอไรด รวมตัวเปนสบู สารที่เกาะอยูกับกรดไขมันก็จะหลุด
ออกมาเปนกลีเซอรีน ดังปฏิกิริยา  

 
 

กรดไขมันแตละชนิดเม่ือรวมตัวกับเบสแลว จะใหสบูทีมี่คุณสมบัติแตกตางกัน เชน        
กรดลอริก (lauric acid) มีมากในน้ํามันมะพราว เปนกรดไขมันที่ทําปฏิกิริยากับเบสแลวใหสารที่มี
ฟองมาก เปนตน จากการศกึษาคุณสมบตัิของสบูทีไ่ดจากไขมันตางชนิดกัน พบวา 
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1. นํ้ามันมะพราว สบูที่ผลิตไดมีเน้ือแข็ง กรอบ แตกงาย สีขาวขน มีฟองมากเปนครีม 
ใหฟองที่คงทนพอควร เม่ือใชแลวทําใหผวิแหง  

2. นํ้ามันปาลม ใหสบูที่แข็งเลก็นอย มีฟองนอย ฟองคงทนอยูนาน มีคุณสมบัติในการชะ
ลางไดดี แตทาํใหผิวแหง  

3. นํ้ามันรําขาว ใหวิตามินอีมาก ทําใหสบูมีความชุมชื้น บํารุงผิว ชวยลดความแหงของ
ผิว  

4. นํ้ามันถั่วเหลอืง เปนน้ํามันที่เขาไดดีกับนํ้ามันอ่ืน ใหความชุมชื้น รักษาผิว แตเกบ็ไว
ไดไมนาน มีกลิ่นหืนงาย 

5.  นํ้ามันงา เปนนํ้ามันที่ใหวติามินอี และใหความชุมชื้น รักษาผิว แตมีกลิ่นเฉพาะตวั 
6.  นํ้ามันมะกอก ทําใหไดสบูที่แข็งพอสมควร ใชไดนาน มีฟองเปนครีมนุมนวลมาก ให

ความชุมชื้น ไมทําใหผิวแหง  
7. นํ้ามันละหุง ชวยทําใหสบูมีฟองขนาดเล็กจํานวนมาก ทําใหสบูเปนเนื้อเดียวกันดี สบู

ไมแตก ทําใหสบูมีความนุมเนียน และชวยใหผิวนุม 
8.  นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน ทําใหสบูนุมขึ้น แตฟองนอย 
9.  ไขมันวัว จะไดสบูที่มีเน้ือแข็งสีขาวอายุการใชงานนานมีฟองนอย ทนนาน แตนุมนวล  
10. ไขมันหมู จะไดสบูที่มีเน้ือแข็ง อายุการใชงานนาน ฟองนอย แตทนนาน 
11. ขี้ผึ้ง ไดสบูเน้ือแข็ง อายุการใชงานนาน ฟองนอย แตทนนาน  
12. ไขมันแพะ ไดสบูเน้ือนุม ไดความชุมชื้นแกผิว ผวินุมเนียน 

2.เบส  
 เบสทีใ่ชมี 3 ชนิด คือ 

1. ขี้เถา ใชในการผลิตสบูในสมัยโบราณ ปจจุบันมีการพัฒนาใชเอยางอ่ืนเปนเบส
แทน 

2.  โซดาไฟ (Sodium hydroxide) ทําปฏิกิริยาไดสบูกอนแข็ง 
3.  โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium hydroxide) ทําปฏิกิริยาไดสบูเหลว  

 การผลิตสบูจําเปนตองควบคุมคุณภาพ โดยการวัด pH (การวัดคาเปนกรดเปนเบส) ทุก
ครั้งที่ผลติหลงัจากสบูแข็งตัวแลว การคํานวณปริมาณเบสที่ใชในการผลิตสบู เปนสิ่งสําคัญมาก จาก
การศึกษาคนควาของนักวทิยาศาสตร พบวา pH ของสบูควรอยูระหวาง 8 - 10 เม่ือผิวหนังสัมผัส
กับสบูแลวลางออกผิวหนังปฏิกิริยาระหวางกรดไขมันและเบส จึงตองทําใหเบสและไขมันหมดพอดี 
หรือใหมีไขมันเหลืออยูเล็กนอย สามารถปรับสภาพไดเหมือนเดิม โดยไมรูสึกระคายเคือง ดังน้ัน ในการทํา 
อยาใหเบสเหลอืภายหลังทาํปฏิกิริยา เพราะเบสจะทําอันตรายตอผวิหนัง แตในทางปฏิบัติมัก
คํานวณใหปริมาณเบสที่ใชนอยกวาความเปนจริง เพ่ือทําใหเหลือไขมันประมาณรอยละ 5 - 8 หลัง
ทําปฏิกิริยา  
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3. นํ้า 
 ปริมาณน้ําที่ใชในการทําปฏิกิริยาเปนปจจัยที่สําคัญ เพราะหากใชนํ้ามากตองทิ้งไวหลาย

วันสบูจึงจะแข็งตัว หรือไมแข็งเลย นํ้านอยเกินไป อาจทําใหปฏิกิริยาไมสมบูรณ หากใชไขมันแตละ
ชนิดรวมแลว 100 กรัม ควรใชนํ้า 35 - 38 เปอรเซ็นต หรือเพ่ิมสัดสวน  
4. องคประกอบเสริมที่เพิม่เติมในสบู  

4.1 นํ้าหอม  
4.2  สารกันหืน  
4.3 สารเพิ่มคุณภาพสบู 
4.4  สมุนไพร 

  4.1 นํ้าหอม สามารถทําเองไดหลายวิธ ี 
   1. โดยการกลั่นพืชที่ใหกลิ่นหอมหรือพืชที่ใหนํ้ามันหอมระเหย ผลลัพธที่ได คือ 

กลิ่นหอม และน้ํามันหอมระเหย 
   2. โดยการสกัดโดยไขมันเย็น 

  3. โดยการสกัดดวยไขมันรอน  
  4. โดยการสกัดดวยตัวทําละลายระเหยงาย 
  5. การบีบอัด ฯลฯ 

ตัวอยาง การสกัดกลิ่นหอมดวยไขมันเยน็ โดยการใชกลีบดอกไมแชในน้ํามันพืช 2 - 3 วัน 
กรองกากทิ้ง ทําหลาย ๆ ครั้ง จนไดนํ้ามันที่มีกลิ่นดอกไม หรือผลไม แลวนําน้ํามันมาใชเปน
สวนผสมในสบูหอมกลิ่นออน ๆ อีกวิธีโดยรวมกลิ่นสมนุไพรเครื่องเทศ หรือไมหอมจะไดนํ้ามันหอม
ระเหยและน้ํากลิ่นหอมนํามาผสมในสวนผสมสบูก็ได  

 4.2 สารกันหืน  
  การผลิตสบูไวใชเอง ซ่ึงใชหมดในระยะเวลาสั้น จําเปนตองใสสารกนัหืนเม่ือ

ตองการเก็บไวเปนเวลานาน  
หลักการเตรยีมผสมสบูสมุนไพร  

1. เตรียมสตูรสบูพ้ืนฐาน (คิดเองจากวัสดุพ้ืนบานที่มีอยู) 
2. เลือกชนิดสมุนไพร (จากตํารายา ยาพื้นบานทั่วไป หรือภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง) 

3. เลือกวธิีสกัดสมุนไพร ใหศึกษาวธิีใชสมุนไพรทองถิ่นโดยวิธตีาง ๆ เชน ตม, ตุน, ปน, 
หมัก ดวยตัวทําละลายหลายชนิด เชน แอลกอฮอล 

4.  เตรียมสบูสมุนไพร  
หลักการเติมสมุนไพรในสูตร  

 - สารสกัดน้ํา (นํ้าตม หรือนํ้าคั้น) ใหทดแทนในสวนน้ํา ลดปริมาณน้ําที่ใชตามน้ําหนัก
ของสารสกัดที่เติมเขามา ปริมาณที่ใชใหคิดตามเปอรเซ็นตที่แนะนําขนาดที่ใชสูงสุด คือ แทนที่
ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ใช 
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 - กรณีนํ้าผลไม หรือนํ้าคั้นพืชที่ไมสามารถถูกความรอนสูงได ไมควรแทนที่นํ้าทัง้หมด 
เพราะขณะทีเ่ติมเบสลงในสวนน้ําความรอนที่เกิดขึ้นจะสูงมาก อาจทําลายสาร สาํคัญตาง ๆ ในสาร
สกัดนั้นได ใหแทนที่นํ้าจํานวนครึ่งหนึ่งของน้ําที่ใชทั้งหมด เอาน้ําหนึ่งละลายเบส และเติมนํ้าคั้นลงไปเมื่อ
เบสเริ่มอุน อุณหภูมิประมาณ 55 - 60 องศาเซลเซียส แลวผสมกับสวนน้ํามัน  
การตั้งสูตรสบู  

 1. คัดเลือกไขมัน ที่ใชตามวตัถุประสงคทีต่องการ สวนใหญจะนิยมใชไขมันตั้งแต 2 
ชนิดขึ้นไป ตั้งสัดสวน ปริมาณไขมันแตละชนิด 

 2. คัดเลือกชนิดเบส ตามวตัถุประสงค เชน ตองการทําสบูกอนใชโซดาไฟ ทําสบูเหลว
ใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 

 3. คํานวณปริมาณเบส ที่ใชสูตร โดยน้ําหนักไขมันแตละชนิดมาคํานวณปริมาณเบส
โซเดียมไฮดรอกไซดที่ใช แลวเอามารวมกันเปนปริมาณรวมดังตัวอยาง  
ตัวอยางวธิีคํานวณ  

 นํ้ามันมะพราว 120 กรัม ใชโซดาไฟ 20.304 (16.92*120/100) กรัม 
 นํ้ามันปาลม 80 กรัม ใชโซดาไฟ 10.448 (13.06*80/100) กรัม  
 นํ้ามันมะกอก 300 กรัม ใชโซดาไฟ 37.38 (12.46*300/100) กรัม 
 รวมไขมัน 500 กรัม  
 รวมโซดาไฟ 68.132 กรัม 
คํานวณปริมาณน้ําที่ใช  
 จากหลักขอกําหนดปริมาณไขมัน 100 กรัม ควรใชนํ้า 35 - 38 กรัม ฉะนั้น จาก

ตัวอยางสตูร จึงควรใชนํ้า 175 - 190 ซีซี.  
วิธีการและเทคนิคการผลิตสบู  

1. เตรียมแมพิมพสบู 
2.  เตรียมเครื่องมือทั้งหมด 
3.  ผูผลิตใสเสื้อกันเปอน สวมถุงมือ ผาปดปากและจมูก และแวนตา 
4.  ชั่งเบสอยางระมัดระวัง 

5.  ชั่งนํ้าที่ใช คอย ๆ เติมเบสลงในน้ําอยางชา ๆ ระวังไมใหกระเด็น คนจนละลายหมด 
วัดอุณหภูมิ ประมาณ 80 - 90 องศาเซลเซียส ทิ้งไวใหอุณหภูมิเหลือประมาณ 40 องศาเซลเซียส 

6. ชั่งไขมันทั้งหมดผสมรวมรวมกัน วางบนเครือ่งอังไอน้ําหรือลัง วัดอุณหภูมิประมาณ 40 - 45 
องศาเซลเซียส แลวยกลง 

7.  เช็คอุณหภูมินํ้าเบสในขอ 2.5 อีกครั้ง 
8.  เม่ืออุณหภูมินํ้าเบสและไขมันใกลเคียงกนั คอยเทน้ําเบสลงในไขมัน คนเบา ๆ เม่ือเท

นํ้าเบสหมด ใหคนแรง ๆ  ควรคน 15 นาที พัก 5 นาที จนกระทั่งเนื้อของเหลวเปนสีขุนจนหมด เทลงพิมพ 
9.  ทิ้งไว 1 สัปดาห แกะออกจากพิมพ ตัดเปนกอน 
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10. ตรวจสอบ pH บริเวณผวิสบู และเนื้อในสบูบริเวณต่ํากวาผิวประมาณ 2 มิลลิเมตร ถา
มีคา pH อยูระหวาง 8 - 10 สามารถนําไปใชได หากมีคาเกิน 10 เฉพาะทีบ่ริเวณผวิ ใหตัดเฉพาะผวินอกทิ้ง 
หากเนื้อในและผิวมีคา pH เกิน 10 ทั้งสองบริเวณ แสดงวาสบูน้ันมีปริมาณเบสเกนิกําหนด ไมควร
นําไปใช เพราะอาจเกิดอันตรายทําใหผิวเห่ียว ซีด หรือคัน เม่ือสัมผัส 

11. หอกระดาษ หรือบรรจุภาชนะแจกจายในชุมชน  
ขอควรระวงัในการผลิตสบู 

1. เพ่ือความปลอดภัยของผูผลิต ควรสวมถงุมือยาง รองเทา กางเกงขายาว เสื้อแขน
ยาว ใสผาปดปาก ปดจมูก และแวนตา ขณะที่ทําการผลิตสบู 

2.  อุปกรณทุกชนิดที่ใช หามใชวัสดุ อะลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี หรือโลหะอ่ืน ๆ นอกจาก
ที่แนะนํา เพราะโลหะเหลานี้ จะทําปฏิกิริยากับโซดาไฟ เปนอันตรายแกผูผลิตหรอืผูใช 

3.  เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม เชน ชั่งของระหวาง 1 - 3 กก. ใหใชเครื่องชัง่ที่รับนํ้าหนักได
สูงสุด 3 กก. กรณีที่ชั่งวตัถตุ่ํากวา 1 กก. ใหใชเครื่องชัง่ที่รับนํ้าหนักไดสูงสุด 1 กก. การผลิตสบู
กอน ใหชั่งสวนผสมทั้งหมดอยางระมัดระวัง และตรวจสอบความแมนยําของเครื่องชั่งสมํ่าเสมอ  

4. การใชเทอรโมมิเตอรอันเดียววัดทั้งอุณหภูมิของน้ําเบส และไขมันน้ัน ตองลางน้ําและ
เช็ดใหสะอาดทุกครั้งที่จะเปลี่ยนชนิดการวัด 

5.  สถานที่ผลติควรมีอางน้ํา หรือถังใสนํ้าสะอาดประมาณ 10 ลิตร เพ่ือใชกรณีฉุกเฉิน 
เชน นํ้าเบสกระเด็นถูกผิวหนัง  

6. หามเด็กเล็ก อายุต่ํากวา 12 ป และสัตวเลี้ยง เขาใกลบริเวณที่ผลิต รวมถึงการให
ความรู และทาํความเขาใจถึงอันตรายของสารเคมี แกสมาชิกที่รวมผลิต และบตุรหลาน 

7. ซ้ือโซเดียมไฮดรอกไซด เฉพาะที่ใช หรือเหลือเก็บเล็กนอยเทานั้น เก็บไวใหหางไกล
จากเด็กและสัตวเลี้ยง หากสามารถใสกุญแจจะเพ่ิมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ภาชนะที่ใสตองปดใหสนทิ 
โซเดียมไฮดรอกไซด ทีเ่หลอืเก็บตองมีฉลากและวธิีการแกไข หรือวิธกีารปฐมพยาบาลที่ภาชนะบรรจุ
ทุกครั้ง  
ตัวอยางสบูสมุนไพร  
สบูขมิ้น  
สวนผสม 

1. นํ้ามันมะพราว 140 กรัม 
2. นํ้ามันปาลม 60 กรัม 
3. โซเดียมไฮดรอกไซด 32 กรัม 
4. สารสกัดขม้ิน 10 กรัม 
5.  นํ้า 70 กรัม  
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วิธีทํา  
1. เตรียมแมแบบทําสบูตามขนาดและรูปรางตามที่ตองการ 
2. คอย  ๆเทโซเดยีมไฮดรอกไซดลงในน้ํา ผสมใหเขากันตั้งทิง้ไวใหอุณหภูมิเหลือ 40oC 
3. เตรียมสารสกดัขม้ิน 
4. ผสมน้ํามันมะพราวกับนํ้ามันปาลม แลวผสมในน้ํามันมะกอก 
5. เทสารละลายเบส(ขอ 2) ลงในน้ํามัน(ขอ 4) คนสักครู จึงเติมสารสกัดขม้ินลงไป ส,ี 

กลิ่นคนใหเขากัน 
6. เม่ือเริ่มเกิดเปนสบู สังเกตเนื้อขนเหมือนนมขน เทลงพิมพ  
7. ตั้งพิมพไวประมาณ 4 - 8 ชั่วโมง จนสบูจับตัวเปนกอนแข็ง ลองใชน้ิวมือกดด ูแลวจึง

เอาออกจากแบบเชค็คา pH สวนใหญอยูระหวาง 9.5 - 10 เก็บตอไปอีกนาน 6 - 8 สัปดาห เช็คคา 
pH ซํ้าอีกครั้ง ซ่ึงควรจะอยูระหวาง 8 - 9 จึงนําไปใช  
 

สูตรสบูสารสกัดมังคุด  
สวนผสม 

1. นํ้ามันมะพราว 50 
2. นํ้ามันปาลม 25 กรัม 
3. นํ้ามันทานตะวัน 20 กรัม 
4. นํ้ามันมะกอก 5 กรัม 
5. โซเดียมไฮดรอกไซด 17 กรัม 
6. สารสกัดมังคุด 5 กรัม 
7. นํ้า 40 กรัม  

วิธีทํา  
1. เตรียมแมพิมพแบบสบูตามขนาดและรูปรางที่ตองการ 
2. คอย ๆ เทโซเดียมไฮดรอกไซดลงในน้ํา ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวให อุณหภูมิเหลือ 40 - 45 

องศาเซลเซียส 
3. เตรียมสารสกัดมังคุด 
4. ผสมน้ํามันมะพราวกับนํ้ามันปาลม นํ้ามันทานตะวันและน้ํามันมะกอก รวมกันนําไปอุน

ใหอุณหภูมิ 40 - 50 องศาเซลเซียส 
5. เทสารละลายเบสลงใน (ขอ 4) คนใหเขากัน เติมกลิน่ตามตองการ  
6. เม่ือเริ่มเกิดเปนสบู สังเกตจากเนื้อจะขนเหมือนนมขน เทลงพิมพ 
7. ตั้งทิ้งไวประมาณ 4 - 8 ชั่วโมง จนสบูจับตัวเปนกอนแข็ง ลองใชน้ิวมือกดดู แลวจึงเอา

ออกจากพิมพ เช็คคา pH สวนใหญอยูระหวาง 9.5 - 10 เก็บตอไปอีกนาน 6 - 8 สัปดาห เช็คคา pH 
ซํ้าอีกครั้ง ซ่ึงควรจะอยูระหวาง 8 - 9 จึงนําไปใช  



   338 
 

สบูชาเขียว  
สวนผสม 

1. นํ้ามันมะพราว 100 กรัม 
2. นํ้ามันปาลม 100 กรัม 
3. นํ้ามันมะกอก 200 กรัม(อาจใชนํ้ามันทานตะวันหรอืรําขาว เพราะผลิตไดในประเทศ) 
4. โซเดียมไฮดรอกไซด 48 กรัม 
5. นํ้า 100 กรัม 
6. สารสกัดชาเขียว 50 กรัม (ชาเขียวใสนํ้าตม) 
7. นํ้ามันหอมระเหยหรือนํ้าหอม 1 ซีซี.  

วิธีทํา  
1. เตรียมแบบหรือแมพิมพ 
2. ชั่งนํ้า 100 กรัม เทใสภาชนะแกว 
3. ใสโซเดียมไฮดรอกไซด 58 กรัม ใชแทงแกวคนจนเบสละลายหมด อุณหภูมิสูงมาก ทิ้ง

ไวใหเย็น ณ อุณหภูมิหอง จะไดสารสกัดใส ไมมีสี 
4. ชั่งนํ้ามันมะพราว นํ้ามันปาลม และน้ํามันมะกอกผสมในภาชนะสแตนเลส อุนนํ้ามัน 40 

องศาเซลเซียส แลวยกลง ทิ้งใหเย็น 
5. เท 2 ลงใน 3 กวนใหเขากัน ใสสารสกดัชาเขยีว จนสวนผสมเริ่มขน คลายครีมสลัด ใส

นํ้าหอมหรือนํ้ามันหอมระเหย กวนตอ และเทลงแบบพมิพ 
6. สบูจะจับเปนกอนแข็ง ทิ้งไว 3 สัปดาห สบูจะจับตวัสขีน ตรวจสารวัดความเปนกรดเปน

เบส pH ประมาณ 8 - 9 จึงนําไปใชได  
ตัวอยางสตูรสบูเหลวผสมสมุนไพร  
สบูเหลวอาบน้ําผสมสมุนไพรขมิ้นชัน  
สวนประกอบ 

1. Texapon N 70 170 กรัม  
2. สารสกัดขม้ินชัน 250 กรัม 
3. กรดมะนาว 15 กรัม 
4. Glycerine 50 กรัม  

  5. ผงขน (เกลือ) 35 กรัม  
6. นํ้าสะอาด 780 ซีซี.  
7. Bronidox 30 ซีซี.  

วิธีทํา  
1. N70 + ผงขน (เกลือ) คนใหเขากันเปนเนื้อครีม  
2. ใส Glycerine 
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3. ละลายกรดมะนาวในน้ํา เทลงไป คนใหละลาย 
4. สารสกัดขม้ิน ผงขม้ินละลายน้ํา คนใหเขากัน ทิ้งไว 5 นาที กรองน้ํา ละลาย  
5. ใส Bronidox นํ้าหอม 
6. ปรับคา pH ใหได 5.5 
7. ทิ้งให ฟองยุบ แลวบรรจุใสภาชนะ  
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสบู 
 1. ตรวจสอบคา pH โดยตดัชิ้นสบูเล็กนอย เปนแผนบาง ๆ ประมาณ 5 กรัม นํามาละลาย

ย้ํา 10 มล. จุมกระดาษวัด pH วัดประมาณ 30 วินาที จนสีกระดาษคงที่ นํากระดาษ pH มาเทียบกับ
สีมาตรฐานทีก่ลอง ถาสีเหมือนกับชองใด ซ่ึงมีคา pH กํากับไว ทําใหทราบคา pH ของสบูได เชน ดู
จากลักษณะภายนอก เชน การเกิดฟอง การลางน้ําออก การทดสอบฟอง ความนุมหลังจากการใช  
ปญหาและการแกไข  

 1. ถาสวนผสมไมขน แสดงวา เบสนอยไป แกโดยเพิ่มเบสเขาไปอีก เล็กนอย แลวกวนตอไป 
 2. สวนผสมเปนกอนและแยกชั้น แสดงวา ใชเบสมาก ใหเติมนํ้ามันหรือกรดไขมัน ลงไปที

ละนอย แลวตตีอไป  
 3. สบูที่ไดเปราะ ตัดไมสวย ใหเติมกรดไขมันหรือนํ้ามันอีกตาม 5-10 เปอรเซ็นต 
 สรุปแลว สบูกอนและสบูเหลวผสมสมุนไพร เปนผลิตภัณฑจากน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว 

ซ่ึงหาไดงายในทองถิ่น ประเทศไทยสามารถผลติเองได และหาซื้อไดงาย อีกทั้งยังมีสมุนไพรอีก
มากมาย ในประเทศ วิธีการผลิตสบูกอนและสบูเหลวสมุนไพรก็ไมยุงยาก ซับซอน เกษตรกร 
ประชาชน สามารถผลิตได โดยไมตองใชเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีราคาแพง เพียงแตตองฝกฝนให
มากแลวจะไดสบูที่มีคุณภาพ และสามารถสงออกมาไดในราคาสูงเปนการเพิ่มรายได ชวยเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิต ไดอีกทางหนึ่งดวย 
ที่มา : 
ประเทืองศรี สนิชัยศรี.  (มปป).  การทําสบู.  (ออนไลน): วันที่สืบคน 15 สิงหาคม  2550.  จาก

http://www.nagasoap.com/doc2.htm. 
แบบกําหนดการประเมินโดยใชเกณฑการประเมิน 

จุดประสงค 
 นักเรียนสามารถดําเนินการทดลองไดถูกตอง 
พฤติกรรมทีต่องการวัด 
 การปฏิบัติการทดลอง 
ระดับการใหคะแนน 
 4 ระดับ ไดแก 1 2 3 4 
เกณฑการประเมินรวม 

1 การวางแผนวธิีการดําเนินการทดลอง 
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2 การปฏิบัติการทดลอง 
3 ความคลองแคลว 
4 การนําเสนอบันทึกผลการทดลอง และเขยีนรายงานการทดลอง 

เกณฑการประเมินแยก 
ตารางการใหคะแนน 

เกณฑการประเมิน เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

ไมสามารถวางแผนการทดลองไดเอง 
ตองใหความชวยเหลืออยางมากในการ
วางแผนการทดลอง และการใช
เครื่องมือ/อุปกรณ 

1 

วางแผนการทดลองไดไมถูกตอง ไม
เหมาะสมกับเวลา ตองใหความ
ชวยเหลือในการเลือกใชเครือ่งมือและ
วัสดุอุปกรณ 

2 

วางแผนการทดลองไดถูกตองและ
เหมาะสมกับเวลา แตการเลอืกใช
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณยังไม
เหมาะสมหรือไมครบถวน 

3 

1.  การวางแผนวิธีดําเนินการ
ทดลอง 

วางแผนการทดลองและออกแบบการ
ทดลองไดถูกตองเหมาะสมกับเวลา 
สามารถเลือกใชเครื่องมือและวสัดุ
อุปกรณในการทดลองไดถูกตอง 
เหมาะสม ครบถวน 

4 

ตองใหความชวยเหลือตลอดเวลาในการ
ดําเนินการทดลองและการใชอุปกรณ 

1 

ตองใหความชวยเหลือเปนบางครั้งใน
การดําเนินการทดลองและการใช
อุปกรณ 

2 

ดําเนินการทดลองไดเอง แตตองการ
คําแนะนําการใชอุปกรณเปนบางครั้ง 

3 

2.  การปฏิบัติการทดลอง 

ดําเนินการทดลองเปนขั้นตอน และใช
อุปกรณตางๆ ไดเองอยางถูกตอง 

4 
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เกณฑการประเมิน เกณฑการใหคะแนน คาระดับ
คะแนน 

ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ําหนด และ
ทําอุปกรณเครื่องใชบางชิ้นชํารุด
เสียหาย 

1 

ทําการทดลองไมทันเวลาทีก่ําหนด แต
ใชอุปกรณไดถูกตองและไมมีการ
เสียหาย 

2 

ทําการทดลองและใชอุปกรณไดทันเวลา
ที่กําหนด แตยังตองการคําแนะนําการ
ใชอุปกรณบางเปนครั้งคราว 

3 

3.  ความคลองแคลว 

ดําเนินการทดลองและใชอุปกรณทําการ
ทดลองไดเหมาะสม มีความปลอดภัย
และทําไดเสรจ็ทันเวลา 

4 

ตองใหความชวยเหลืออยางมากในการ
บันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการ
ทดลอง รวมทัง้เขียนรายงานการทดลอง 

1 

ตองใหคําแนะนําเปนบางครัง้ในการ
บันทึกผลการทดลอง การสรุปผลการ
ทดลอง การสรุปผลการทดลอง รวมทั้ง
การเขียนรายงานการทดลอง 

2 

บันทึกผลการทดลองและสรปุผลการ
ทดลองไดเอง เขียนรายงานการทดลอง
ยังไมเปนขั้นตอนที่สมบูรณ 

3 

4.  การนําเสนอบันทึกผลการ
ทดลอง และเขียนรายงานการ
ทดลอง 

บันทึกผลการทดลองและสรปุผลการ
ทดลองถูกตอง รัดกุม เขียนรายงานการ
ทดลองไดอยางสมบูรณเปนขั้นตอนที่
ชัดเจน 

4 

เกณฑการพจิารณาผล 
3.01 - 4.00 ดีมาก 
2.51 - 3.00 ดี 
2.01 - 2.50 พอใช 
0 - 2.00 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
เกณฑการประเมิน มี 3 ระดับ  คือ 
เสมอ = 2    บางครั้ง =   1    ไมเคยทํา  =  0  

 
ระดับความคดิเห็น รายการพฤตกิรรม 

เสมอ บางครั้ง ไมเคยทํา 
1.  ไดแสดงความคิดเห็น 
2.   มีการซักถามเมื่อไมเขาใจหรือทําไมได 
3.   ใหความชวยเหลือเพ่ือนที่ไมเขาใจหรือทําไมได 
4.   ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
5.   ปฏิบัติหนาที่ภายในกลุมดวยความตั้งใจ 
   

   

 
 

แบบทดสอบดานความรูความคิด เร่ือง การทําสบูขมิ้น 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอละคําตอบเดียว 
1.  การละลายโซเดียมไฮดรอกไซดในน้ํา เปนการเปลีย่นแปลงแบบใด  
 ก.  การละลายแบบดูดความรอน 
 ข. การละลายแบบคายความรอน 
 ค. การเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบดูดความรอน 
 ง. การเกิดปฏิกิริยาเคมีแบบคายความรอน 
2.  การเติมผงขม้ินลงในขัน้ตอนการทําสบูทําใหสารที่เกิดสบูมีคา pH = 10 และถาใสผงขม้ินเพ่ิมลง

ไปอีกมากๆสบูที่ไดนาจะมีคาpHเปนอยางไร 
 ก.  คา pH เทาเดิม 
 ข. คา pH  สูงขึ้น 
 ค. คา pH ต่ําลง 
 ง.  มากขึ้นหรือต่ําลงก็ไดขึน้อยูกับแหลงที่เก็บของขม้ิน 
3.  ถานักเรียนตองการทําสบูไวใชควรนาํสารในขอใดมาทําปฏิกิริยากัน 
 ก. นํ้าขี้เถากับนํ้าสมสายช ู
 ข. นํ้าขี้เถากบันํ้ามันถั่วเหลือง 
 ค. นํ้าสมสายชูกบันํ้ามันมะกอก 
 ง.  สารละลายโซดาไฟกับนํ้าปูนใส 
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4. นองนิดตอการเตรียมสบูโดยใชสารละลายที่มีชนิดและปริมาณตามการทดลองการทําสบูที่คณุครู
กําหนดให แตสบูที่ไดเม่ือเทเขาในแบบและทิ้งไว  ก็ยังไมแข็งและเปนกอนเหมือนที่เพ่ือนทํา
นักเรียนคิดวานองนิด นาจะมีขอผิดพลาดตามขอใด 

 ก. ขาดการควบคุมอุณหภูมิใหพอเหมาะ 
 ข. ตวงสารในการทําสบูผิดพลาดเล็กนอย 
 ค. เวลาในการใหสารทําปฏกิิริยากันมากกวา 3 นาท ี
 ง. ขาดความรอบคอบในการเทสารที่เปนวตัถุดิบในการทําสบู 
5. นอกจากขมิ้นแลว นักเรยีนคิดวาถานาํดอกอัญชันมาทําใหเกิดสีกบัสบูแทนการใชขม้ิน โดยนํา
กลีบดอกอัญชันมาขยํากับนํ้าแลวแยกเอากากออกจากนั้นนําน้ําที่ไดมาผสมสบู กระบวนการที่ได
จากการนําน้ําดอกอัญชันมาทําสบู คือกระบวนการทางวทิยาศาสตรในขอใด 
 ก.  การกรอง 
 ข.  การแยกใหบริสุทธิ ์
 ค.  การกลั่นโดยลดความดนั 
 ง.  การสกัดดวยตวัทําละลาย 
 
 
เฉลย 
 
 

ขอ ก ข ค ง 
1  X   
2   X  
3  X   
4 X    
5    X 
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ความรูสําหรับครู 
กรรมวิธีในการผลิตสบู 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตสบู 
1. นํ้ามัน (oils)  แบงเปน 2 ชนิด คือ 
ก. นํ้ามันที่ไดจากสัตว  (animal oils)  เชนน้ํามันปลา (fish oil) นํ้ามันหมู (lard oil)  

นํ้ามันจากไขสัตวตาง ๆ (tallow oil) 
ข. นํ้ามันที่ไดจากพืช (vegetable oils)  เชน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันมะกอก นํ้ามันละหุง 

นํ้ามันถั่ว น้ํามันฝาย นํ้ามันรําขาว นํ้ามันลินซีดและน้ํามันปาลม เปนตน 
2. ไขมัน (fats , tallow)  เชนไขมันหมู และไขซึ่งไดจากสัตวตาง ๆ เชน วัว ควาย แพะ 

แกะ เปนตน 
3. อัลคาไลน ที่ใชโดยมาก เชน 
 โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide, NaOH) 
 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide, KOH) 
 โซเดียมคารบอเนต (siduyn carbonate, Na2Co3) 
 โพแทสเซียมคารบอเนต (potassium carbonate, K2CO3) 
4. หัวนํ้าหอมตาง ๆ (perfumes) 
5. สิ่งเจือปนตาง ๆ เพ่ือทําใหสบูแตละชนิดมีคุณภาพที่ตองการ 

การเตรียมสบูตามทฤษฎี 
วิธีการเตรียมสบูตามทฤษฎีมี 3 วิธี คือ 

1. โดยปฏิกิริยาสะเทินโดยตรงของกรดไขมันอิสระกับอัลคาไลน 
RCOOH  + NaOH  ---------------  RCOONa + H2O 
กรดไขมันอิสระ  โซเดียมไฮดรอกไซด  เกลือโซเดียมของกรดไขมัน 
R  =   ราดิคัลของกรดไขมัน 
  2  RCOOH      +       Na2CO3  ---------------------  2 RCOONa +  CO2  +  H2O 
 กรดไขมันอิสระ  โซเดียมคารบอเนต         เกลือไซเดียม ของกรดไขมัน 

สําหรับการเตรียมสบู โดยปฏิกิริยาระหวางกรดไขมันและโซเดียมคารบอเนตนั้น มีกาซ
คารบอนไดออกไซด เกิดขึ้น ซ่ึงทําใหเกิดความยุงยากเพราะทําใหมีฟองฟูขึ้น 

2. โดยปฏิกิริยาของอัลคาไลนกับนํ้ามันพืชหรือนํ้ามันสัตว 
C3H5 (OCOR)3    +  3 NaOH  ---------------    C3H5 (OH)3 + 3 RCOONa 
ไตรกลีเซอไรค      โซเดียมไฮดรอกไซด     กลีเซอรอล       เกลือโซเดียม ของกรดไขมัน (สบู) 

3. โดยปฎิกิริยาการสลายตัวสองตอ 
C3H5 (OCOC17 H35)3    +  3 KOH  ---------------  C3H5 (OH)3 + 3 C17 H35COOK 
 ไตรสเตียริน            โพแทสเซียม  กลีเซอรอล    โพแทสเซียมสเตียเรตไฮดรอกไซด 
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หลังจากเกิดสบูชนิดโพแทสเซียมสเตียเรตแลวใสนํ้าเกลือหรือนํ้าทะเลใหมากเกินพอจะได
สบูชนิดไซเดียมสเตียเรตดังสมการ 

C17H35 COOK + NaCI   ---------------    C17 H35COONa  + KCI 
   โพแทสเวียมสเตียเรต โซเดียมคลอไรด     โซเดียมสเตียเรต 
 

สําหรับวิธีการเตรียมสบูที่นิยมนํามาใชกันมากคือ วิธีเตรียมโดยปฏิกิริยาของคัลคาไลนกับ
นํ้ามัน  ซ่ึงจะกลาวถึงขั้นตอนอยางละเอียดตอไป   

 
การเตรียมสบูโดยปฏิกิริยาของอัลคาไลนกับน้ํามัน 

การเตรียมสบูโดยวิธีน้ีมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปน้ี 
1. ซาพอนิฟเคชัน (saponification)  เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการเปลี่ยนแปลงกรดไขมัน

หรือนํ้ามันใหกลายเปนสบู โดยทําปฏิกิริยากัลอัคลาไลน และไดปลิตผลพลอยไดสารกลีเซอรอล ดัง
ปฏิกิริยา 
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กระบวนการซาปอนิฟเคชันจะดําเนินไปชา ๆ และเพื่อใหวัตถุดิบเปลี่ยนสภาพเปนสบู

ทั้งหมดจําเปนจะตองใชอัลคาไลนมากเกินพอซึ่งอัลคาไลนที่มากเกินพอ เหลานี้สามารถนํากลับไป
ใชในการตมสบู ครั้งตอไปและสบูที่ไดจะไมมีวัตถุดิบซ่ึงไมถูกซาปอนิไพด (unsaponified matter)  
เหลืออยูซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาในภายหลังในเรื่องเกี่ยวกับการหืน  (rancidity)  โดยเกิดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันบริเวณพันธะคูเกิดสารประกอบแอลดีไฮดหรือคีโทน   

สารประกอบแอลดีไฮดหรือคีโตนเหลานี้จะมีกลิ่นทําใหสภาพของสบูสําเร็จรูปเปลี่ยน
คุณลักษณะเฉพาะตัวของน้ําหอม เปลี่ยนแปลงกิลิ่นหลังจากเก็บไวเปนเวลานานทําใหสบูมีคุณภาพ
ดวยกวาที่ควรจะเปน 

 ในกระบวนการซาพอนิฟเคชันภายในหมอตมสบูจะมีสภาพรุนแรงเน่ืองจากมี
ปริมาณอิเลคโทรไลทพวกอัลคาไลนสูง จําเปนตองเติมนํ้าลงไปเพื่อลดความเขมขนของอิเลคโทร
ไลทและสารกลีเซอรอลที่เกิดขึ้น 
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2. การลางสบู 
    เปนขั้นตอนที่สองถัดจากกระบวนการซาปอนิฟเคชัน ขั้นตอนนี้จําเปนตองแยกเอาสารกลี
เซอรอลซึ่งละลายในน้ําออก เพราะสารกลีเซอรอลเปนสารที่มีราคาแพง  สามารถนําไปเปน
ประโยชนในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ และถามีอยูในสบูมาก จะทําใหสบูสีไมดี กระบวนการนี้โดย
ปกติจะใชเกลือแหง (dry salt) หรือสารละลายเกลือ โซเดียมคลอไรด อ่ิมตัว  ซ่ึงนอกจากแยกเอา
สารกลีเซอรอลออกแลวสิ่งสกปรกอื่น ๆ จากภายนอกที่ติดมา กับวัตถุดิบ และจากสภาวะแวดลอม
สามารถแยกตัวออกมาดวย ขั้นตอนนี้จะทําจํานวนครั้งมากนอยเทาไร ขึ้นอยูกับวาผูผลิตยอมใหสบู
มีกลีเซอรอล ในสบูเพียงใด แตถาตองการสบูที่มีคุณภาพดีจะตองใหมีกลีเซอรอลเหลือนอยที่สุด
เทาที่จะทําได สบูที่ไดหลังจากกระยวนการลางเรียกวา เคิดโซฟ (curd soap) 
3. ฟตติ้ง  (fitting)  

ขั้นตอนนี้เปนการแยกเคิดโซพออกเปนสบูดี (neat soap  หรือ  pure soap)  กับสบูดําหรือ
สบูคุณภาพต่ํา (nigre soap)  โดยใชนํ้ารับความเขมขนของอีเลคโทรไลทใหเหมาะสมแลวตั้งทิ้งไวให
สบูดีและสบูคุณภาพต่ํา แยกออกจากกัน ซ่ึงขึ้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญและใชเทคนิคสูง ถาการ
ดําเนินการพลาดบางครั้งจะไมไดสบูดี อาจจะไดสบูคุณภาพรองลงมาเปน neat middle soap หรือ 
middle soap เทานั้น 
4. การผลิตดรายหรือโซพซิพ (dry or soap chip) 

ในขั้นตอนนี้เปนการเปลี่ยนสบูดีซ่ึงมีความชื้นประมาณ 30 %  ใหกลายเปนโซพซิพ ซ่ึงมี
ความชื่นประมาณ 14 %  โดยการนําไปอบเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตสบูสําเร็จรูป  
5. การทําผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

ในขั้นตอนนี้สารประกอบทางเคมีจะถูกนําเขามาเปนสวนผสมกับเน้ือสบู ซ่ึงสารประกอบ
ทางเคมีดังกลาวชวยทําใหสบูมีสมบัติตาง ๆ เชน  

พลาสติคไซเวอร (plasticizer)  สารเคมีชวยใหเน้ือสบูจับกันเปนแทงไดดีชวยใหมีรูปราง 
(structure) และผิว (texture) ที่แนนอน 

พรีเซอรเวตีฟและแอนติออกซิแดนท (preservative and antioxidant)  เปนสารเคมีชวย
รักษาสมบัติของน้ําหอมใหคงทนและชวยปองกันการเหม็นห่ืน 

ไบรทเทนนิงเอเจนต (brightening agent)  สารเคมีชวยใหเกิดประกายสดใสเวลาใชงาน 
มอยสเจอไรเซอร (moisturizer)  สารเคมีชวยใหเกิดความรูสึก นุมนวล ถนอมผิว โยอาจ

ใชพวกโคลครีม (cold cream)   หรือ วาสลีน (Vaseline) หรือ ลาโนลีน (lanolin) 
ดีโอเดอแรนท  (deodorant)  สารเคมีชวยในการดับกลิ่นหรือปองกันกลิ่นตัวโยปกติแลวใช 

2,4,4 – ไตรคลอโร-2-ไฮดรอกซีไดฟนิลอีเธอร (2,4,4-Trichloro-2-hydroxydiphenylether)   
โซพแอดดิทีฟ (soap additive)  ผูผลิตจําเปนตองผสมสารเคมีอ่ืน ๆ ตามความนิยมของ

ผูใช 
การดําเนินการผลิตสบูสําเร็จรูปน้ัน ตามปกติจะตองเร่ิมหลังจากการผลิตโซพชิพประมาณ 

48 ชั่วโมง หลังจากผสมโซพแอดดิตีฟ และน้ําหอมกับเนื้อสบูแลวก็นําเขาเครื่องบดใหเปนแผนบาง 
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ๆ แลวผานเขาเครื่องกําจัดอากาศ เพ่ือไมใหสบูมีชองวางภายใน หลังจากนั้นสบูจะถูกรีดดวยแรงดัน
หัวอัดฉีดเปนแทงยาว ผานเขาเครื่องตัดสบูใหไดขนาดความตองการผานเขาเครื่องปมและสุดทาย
ไปทําการหอกระดาษ 

 จากกรรมวิธีในการผลิตสบูดังไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาเคมีเปนสวนสําคัญใน
อุตสาหกรรมการผลิตสบูนับตั้งแตเร่ิมจากวัตถุดิบ การดําเนินการตมสบูจนกระทั่งถึงขั้นที่สุดทาย
ของผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
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ประวัติยอผูวิจัย 

ชื่อ ชื่อสกุล นายวิชาญ  พันธุประเสริฐ 

วันเดือนปเกิด 10  มีนาคม  2500 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 1089/18 หมู 5 ตําบล ทามวง อําเภอ ทามวง           
จังหวัด กาญจนบุรี (71110) 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน อาจารย ระดับ 7 
สถานที่ทํางานปจจุบัน มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี  

 อําเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)  

วิทยาลัยครูพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2523 สําเร็จการศึกษาหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) 
สาขาวิชาเคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 

 พ.ศ. 2530 สําเร็จการศึกษาหลักสตูรการศกึษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
สาขาวิชาเคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาหลักสตูรการศึกษาดษุฎีบัณฑิต(กศ.ด)  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
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