
บทที่  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาเปนกระบวนการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคณุภาพ มีคณุธรรม  จริยธรรม มี
ความรูความสามารถ ในการพัฒนางานสงัคมและเศรษฐกิจ แตวัฒนธรรมการศึกษาของไทยตั้งแต
อดีตจนปจจุบนัยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควรโดยเฉพาะวิทยาศาสตร เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบแยกสวนไมสัมพันธกับความจริงของชวีิต ไมสงผลถึงชุมชนทองถ่ิน องคความรู
จาก      ภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการพฒันาตอยอดใหงอกงาม แตกลับถูกปลอยปละละเลย จนอาจ
ตองสูญสลายไปอยางนาเสยีดาย  การศึกษายังไมสามารถนําประเทศพฒันาสูจุดหมาย ขาดศักยภาพ
ในการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของตนเอง 

การจัดการศกึษาของไทยมีการพัฒนาปรับปรุงอยางมากตามพระราชบญัญัติการศึกษา   
แหงชาติ พ.ศ. 2542    มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบการจัดการศึกษา  และปรับปรุงหลักสูตร  
โดยเฉพาะหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนนสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถ่ิน  
มุงใหประชาชนมีความรูสากลในโลกกวางมีความรูความเขาใจทองถ่ิน  ในปงบประมาณ 2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดดําเนนิโครงการวิจยัเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถ่ินใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  โดยคณาจารย ครู นักเรียน นกัศกึษา และปราชญ
ชุมชน  รวมกันศึกษาแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อสรางองคความรูวิทยาศาสตรทองถ่ิน  
โดยใชบริบทชุมชน  ผลการดําเนินงานไดกอใหเกดิการพัฒนา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการเรยีนรูทองถ่ินรวมกนั และเริ่มมกีารประสานเปนเครือขายการเรียนรูในโรงเรียนและทองถ่ิน 
เกิดกระบวนการพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรในทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
สถาบันการศึกษาทองถ่ินไดเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของทองถ่ินโดยใชมติิของ
ชุมชนเปนแหลงการเรียนรู  ประชาชนในชุมชนรวมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระบวนการทาง      
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือเพื่อสรางหรือพัฒนาองคความรูสําหรับการพัฒนาชุมชน คณะวิจยัได    
เล็งเห็นการผลติดินสอพองของจังหวดัลพบุรี ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดความรูมานาน
นับรอยป  ในปจจุบันไดมกีารนําดินสอพองไปใชทําเครื่องสําอาง  และเปนเครื่องประทินผิวกาย    
แตยังขาดการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑที่ไดมาตรฐานตามหลักทางวทิยาศาสตร  
ฉะนั้นในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินจึงเปนกระบวนการที่จะให ชุมชน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ครูอาจารย นักเรียน และนกัศึกษา  ไดมาศึกษาเรียนรู และนําปญหาไปสูการแกไข  
โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการเรียนรูรวมกัน ผานการ
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วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงเปนที่มาของโครงการวิจยั เร่ืองบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ ดินสอพอง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. วัตถุประสงคท่ัวไป 

เพื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 
   2.    วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.1 เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพในการผลิตดินสอพองของชุมชนบาน             
หินสองกอน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี                             

2.2 เพื่อศึกษาและสังเคราะหองคความรูจากภมูิปญญา การผลิตดินสอพองดวย 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2.3 เพื่อศึกษาคณุภาพดนิสอพองในดานจุลินทรีย และความเปนกรด – ดางที่ 
เหมาะสมสําหรับผิวกายตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

2.4 เพื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง  
สําหรับนักเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาระดบัอุดมศึกษาและระดับชุมชน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ระบบการมีสวนรวมของการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยปอน 

-   บริบทชุมชน วัฒนธรรม วิถีช
      ภูมิปญญาทองถิ่น 
-   สภาพแวดลอม 
-   ทรัพยากรธรรมชาติ 
-   พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติป
     เนนการปฏิรูปการศึกษา 
-   สกอ. โดยโครงการวิทยาศาสตร
-   นักวิชาการทองถิ่น 
-   ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย
-   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ีวิต  

 2542 

ทองถิ่น 

ี 

PRA 

AIC 

ผลท  ี่ไดรับ
-   พัฒนากระบวนการเรียนรูทาง  

      วิทยาศาสตร 
-   บูรณาการวิชาการทางสาขา 
       ตาง ๆ เชื่อมโยงกับชุมชน 
-   เครือขายการเรียนรู 
-   องคความรูใหม  
-   ความเปนกัลยาณมิตร 
-   การทํางานที่มีความสุข 

กระบวนการศึกษา 
 

-   เวทีการมีสวนรวม 

-   การเรียนรูรวมกัน 
-   พัฒนาโครงรางวิจัย 
-   เสริมความรูดานตาง ๆ  
-   ดําเนินการวิจัยแบบ PAR 
-   ติดตาม ประเมินผล 
-   ขยายกลุมที่จะเขารวม โครงการ 

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

โรงเรียนระดับพื้นฐาน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจยัแบบมสีวนรวมดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาองคความรูการผลิต   
ดินสอพอง และสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 
  1. ประชากร  ประกอบดวยอาจารยและนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี  อาจารยและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี รวมกบั
ปราชญชาวบาน และผูผลิตดนิสอพอง บานหินสองกอน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  2.  ขอบเขตพืน้ท่ี  ประกอบดวย 

 2.1  บานหินสองกอน หมู 4, 5  ตําบลทะเลชุบศร  และหมู 1  ตําบลถนนใหญ    
อําเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี 

2.2  โรงเรียนอนุบาลจังหวดัทหารบก ลพบุรี   
2.2  ศูนยวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  3.  ขอบเขตเนือ้หา 
3.1  ศึกษาบรบิทชุมชนและศักยภาพการผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน 
3.2 สรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  4 บทเรียน  

   1) การกรองและการตกตะกอนของดินสอพองระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
สาระที่  3  มาตรฐาน 3.1 

2)  การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง  ระดับอดุมศึกษา 
3)  การปรับคาความเปนกรด – ดาง   ของดนิสอพองใหเหมาะสมสําหรับ 

ผิวกาย  ระดับอุดมศึกษา 
  4) การผลิตดินสอพอง  ระดบัชุมชน 

  4.  ขอบเขตเวลา 
 ดําเนินการวิจยัระหวาง  เมษายน  2548 -  มีนาคม  2549 
                            5. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรตน คือ บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 4 บทเรียน  
   ตัวแปรตาม 

-  ประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 4 บทเรียน 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  

4 บทเรียน   
-  ความคิดเหน็ของผูเรียนทีใ่ชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 

 
 
 



 5 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนกระบวนการของการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
ในการศึกษาคนควา ผูศึกษาจําเปนตองใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลายกระบวนการรวมกนั
อยางเปนระบบ 

วิทยาศาสตรทองถิ่น หมายถึง กระบวนการเรียนรูและองคความรูแบบองครวมที่เกดิจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน คิดแบบมีเหตุผล มีการบันทึก ใชทักษะตางๆ อยางเปนระบบ 
โดยมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกบัสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม รวมถึงปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  สงเสริมใหเกดิความเขาใจทองถ่ิน  นําไปสูการ      
แกปญหา การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาอยางยั่งยืน และการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับสมดุลธรรมชาติ 
 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรูที่ชาวบานคิดไดเอง หรือเกิดจากการเรียนรู สะสม และ
การถายทอดประสบการณจากบรรพบุรุษ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง การวิจัยที่ผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ครู 
อาจารย นักเรยีน นักศกึษา ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และผูนําชุมชน ไดเรียนรูจากประสบการณ
โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขัน ตั้งแตเร่ิมตนจนสิน้สุดกระบวนการ  

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่ หมายถึง ชุดการสอนวทิยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การพัฒนา
คุณภาพดินสอพอง  ที่ประกอบดวยแผนการเรียนการสอน  คูมือกิจกรรม   เอกสารศึกษาเพิ่มเติม 
แบบประเมินผลกอนและหลังเรียน 

ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน
เปรียบเทียบกบัเกณฑโดยกําหนดอัตราสวนประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของ       
ผลลัพธ ตามเกณฑ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความรูความสามารถของผูเรียนซ่ึงประเมินผลจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 

ความคดิเห็นของผูเรียน  หมายถึง ความคดิเหน็ของผูเรียนที่มีตอการใชบทเรยีนวิทยาศาสตร
ทองถ่ิน  การเรียนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรซ่ึงประเมินผลจากแบบสอบถามความคิดเหน็ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดพัฒนากระบวนการเรยีนรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขาไปสูสถานศึกษาและ 
ชุมชน 
2. ไดพัฒนานักวจิัยคือ ครู  อาจารย  นักเรยีน  นักศึกษาโดยผานกระบวนการวิจยัแบบมสีวนรวม 
3. นักวจิัยสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยผานกระบวนการวิจยั 
4. เสริมสรางบรรยากาศความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชน 


