
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ดําเนินการวิจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม  เพื่อสืบเสาะแสวงหาองคความรูเร่ืองดนิสอพอง

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทําการสังเคราะหเพื่อสรางเปนบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง  มีขั้นตอนการดําเนนิงานดังนี ้

1.  การกําหนดประชากร และพื้นท่ีวิจัย 
     ประชากรที่มีสวนรวมในการวจิัยครั้งนี้ ไดแก 

                  1.1  คณะผูวจิัยไดแก   อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภฏั  
เทพสตรี 3 คน คือ ผศ.จิตตระการ เอกกมลกุล นายดวง ทองคําซุย และนางสาวเจนจิรา เดชรักษา  

    1.2  อาจารยและนักเรียนระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก   
ลพบุรี 

1.3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
1.4 ชุมชนผูผลิตดินสอพองบานหินสองกอน  อําเภอเมือง  จงัหวัดลพบุรี 
1.5 ปราชญชุมชน  3  ทาน  ไดแก นายสมปอง   อินทรเหวาวงศ   นางนอย  โกเกตุ      

นางกมลรส  ซอนใย 
2. การศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพการผลิตดินสอพองของชุมชนบานหินสองกอน 

อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
2.1 ประเด็นท่ีศึกษา 

1)  ประวัติชุมชนบานหนิสองกอน  สภาพปจจุบันดานตางๆ เชน  ที่ตั้ง  สังคม  
เศรษฐกิจ  อาชีพ  วัฒนธรรม  ประเพณี  วถีิชีวิต 

2) ประวัตแิละภมูิปญญาการผลิตดินสอพอง 
3) กระบวนการผลิตดินสอพองของชุมชนบานหินสองกอน  
4) คุณภาพและคณุคาของผลิตภัณฑดินสอพอง 

2.2 วิธีทําการศึกษา 
1)  ทําการศึกษาความรูโดยวางแผนการทาํงานและปฏิบัตริวมกนั ระหวางอาจารย-

ครู  นักศึกษา  นักเรียนและชุมชนบานหินสองกอน ดวยกระบวนการเรยีนรูที่หลากหลายและ
ดําเนินการโดยการเยีย่มเยียน  การจัดเวท ี  การสาธิต  สัมภาษณ  สํารวจ  บันทึกภาพ  จดบันทกึ 
ปฏิบัติรวมกับชุมชน  หรือทาํการทดลองในหองปฏิบัติการ 

2)  รวบรวมขอมูล  องคความรูเกี่ยวกับดินสอพองตลอดจนปญหาอุปสรรคของ 
กระบวนการผลิต  การซื้อขาย  การควบคุมคุณภาพ  ความรูสึกคิดเห็นตางๆ 
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3.  การศึกษาและสังเคราะหองคความรูจากภูมิปญญาการผลิตดินสอพอง     หลังจากผูมี    
สวนรวมในการทําวิจัย  ไดลงพื้นที่บานหนิสองกอน  เพื่อศึกษากระบวนการผลิตดินสอพองตาม          
ภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยวิธีการสังเกต  สัมภาษณ  ซักถาม และทดลองปฏิบัติการทําดินสอพอง      
จนเขาใจทุกขัน้ตอนคณะวจิยันําความรูที่ไดมาทําการวิเคราะห และสังเคราะหเปนกระบวนการผลิต       
ดินสอพองที่อธิบายไดดวยวธีิการทางวิทยาศาสตรและศักยภาพการผลิตดินสอพองของชุมชน 

4.  การศึกษาคุณภาพของดินสอพองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     ผูวิจัยสนใจดาน       
จุลินทรียในดนิสอพองและความเปนกรด-ดางของดนิสอพอง  เปรยีบเทยีบกบัคาที่กําหนดใน
มาตรฐาน        ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) สําหรับดินสอพองที่ใชกับผิวกาย ดังนี ้
                   4.1  ทําการวิเคราะหปริมาณจลิุนทรียในดนิสอพอง  ซ่ึงมผช. กําหนดดนิสอพองที่ใชกับ

ผิวกายมจีํานวนจุลินทรียทั้งหมดตองไมเกนิ 1 × 103 โคโลนีตอตัวอยาง 1กรัม  
     ในงานวิจยันี้จะใชวิธี Pour  plate  method ซ่ึงเปนวิธีมาตรฐานสําหรับการนับจาํนวน     
จุลินทรียที่มีชีวิตโดยใชเทคนิคการทําใหปริมาณจุลินทรียในตวัอยางเจือจางลง (dilution) ดวยตัวทํา
ละลายชนิดตาง ๆ ที่เหมาะกบัวิธีการ  เชน น้ํากลั่นหรือน้าํเกลือเพื่อใหมีการเจริญเตบิโตของโคโลนี
เดี่ยว ๆ ของจลิุนทรีย  ความเจือจางที่เหมาะสมควรเปนความเจือจางทีม่ีโคโลนีของเชื้อจุลินทรียขึน้
ไดบนอาหารเลี้ยงเชื้อระหวาง 30-300 โคโลนี หรือ colony  forming  unit (CFU) โดยปกตจิะทําให
เจือจางเพิ่มขึน้ครั้งละ 10 เทา เพื่องายตอการปฏิบัติและการคํานวณจํานวนโคโลนีตอหนวยนบั 
(กรัม หรือ มล.) ตอจากนัน้จึงเทอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิพอเหมาะ  ลงบนจานเพาะเลี้ยงเชือ้ที่ม ี   
ตัวอยางในแตละ dilution เขยาใหเขากัน  ทิ้งไวใหอาหารแข็งตัว  แลงจึงนําเขาบมเพาะเชื้อตาม
อุณหภูมิที่กําหนด  เมื่อครบเวลานําจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่มโีคโลนีอยูระหวาง 30-300 โคโลนีไปนบั
จํานวน  คํานวณคาเปน CFU/g หรือ ml 

4.2 ทําการตรวจสอบเพื่อใหทราบสภาพความเปนกรด-ดางของดินสอพองเทียบกับ  
มผช. ซ่ึงกําหนดใหดินสอพองที่ใชกับผิวกายตองมีความเปนกรด-ดางระหวาง 5.0-8.0  ในการวิจยันี้
ใชวิธีมาตรฐานการทดสอบความเปนกรดดางของมผช. คอื เตรียมสารละลายดินสอพองรอยละ10 
โดยปริมาตร และวดัความเปนกรดดางดวยเครื่องมือวัดความเปนกรด-ดาง (pH  meter) 

4.3 ทําการศึกษาทดลองเพื่อปรับดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับ 
ใชกับผิวกาย  คือมีคา pH ระหวาง 5.0-8.0 โดยวิธีตอไปนี้ 

       วิธีที่1  ใชสารสกัดจากพืชเปนตัวทาํละลาย  คือเลือกใชพืชที่มีสภาพกรดสาํหรับ      
ลดความเปนดางของดนิสอพอง  หรือเลือกใชพืชที่มสีภาพดางสําหรับลดความเปนกรดของดนิสอ
พอง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเปนกรด-ดางของดินสอพองเทยีบกับมาตรฐานที่กําหนดโดย มผช. 
              วิธีที่ 2  ใชวิธีทําปฏิกิริยาเคมี  เพื่อปรับความเปนกรด-ดางของดินสอพองใหอยู
ระหวาง 5.0-8.0 
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5.  การสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง คณะวิจยัรวม
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้ 

5.1  รวบรวมขอมลูเร่ืองดินสอพองที่ไดจากภูมปิญญาทองถ่ิน     ผลการตรวจวิเคราะห         
ดินสอพองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  และศึกษาขอมูลความรูที่เกีย่วของจากเอกสารตํารา 

5.2  พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมขององคความรูเร่ืองดินสอพองกับสาระ 
การเรียนรูที่กําหนดในหลักสตูรหรือรายวิชาของการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับอุดมศึกษาและระดับชมุชน 

5.3  กําหนดสาระการเรียนรูของหลักสูตร หรือรายวิชาที่จะนํามาสรางบทเรียน              
วิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพองในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา
และชุมชน 

5.4 วิเคราะหลักษณะขององคประกอบสําคัญของบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน ไดแก 
- เปาหมายของบทเรียน 
- วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
- กิจกรรมการเรยีนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคสาระการเรียนรูและระดับของ 

ผูเรียน 
- ทักษะกระบวนการที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
- การวัดผลประเมินผล 
- แหลงการเรียนรู 

5.5 ดําเนินการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง  
4 บทเรียน ไดแก 
                          1)   การกรองและการตกตะกอนของดนิสอพอง  ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2) การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง ระดับอุดมศึกษา 
3) การศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีคาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม 

สําหรับผิวกาย ระดับอุดมศึกษา 
             4)  การผลิตดินสอพอง ระดับชุมชน 
องคประกอบของบทเรียนวทิยาศาสตรทองถิ่นประกอบดวย 

1. คูมือวิชา หรือแผนการจัดการเรียนการสอน 
2. คูมือการจัดการเรียนรู 
3. เอกสารศึกษาเพิ่มเติม 
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6.  การวัดประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น แตละบทเรียนวัดดวยแบบวัด         
ประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 

ก. แบบวัดประสิทธิภาพกระบวนการระหวางเรียน  (E1) เปนแบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

และผลการปฏิบัติงานของผูเรียนเปนรายบคุคล   ผูวิจยัจะเปนผูประเมนิการปฏิบัติงานของผูเรียนทัง้
ในขณะทํางานพฤติกรรมการทํางานและผลงาน   และประเมินผลรายการที่ตองการประเมินแตละ
รายการเปนคะแนน 5  4  3  2  1 ตามลําดับ  

ข. แบบวัดประสิทธิภาพหลังใชบทเรียน (E2)  เปนขอสอบผูเรียนแตละคนหลังใช    
บทเรียน ผูวิจยัไดทําขอทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซ่ึงตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนและให
ผูเรียนทําหลังจากใชบทเรยีนเสร็จแลว 

ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรยีนโดยหาอัตราสวนของประสิทธิภาพของ    
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมายตอประสิทธิภาพของผลลัพธจากการสอบ (บุปผชาติ ทังหิกรณและ       
คนอื่น ๆ , 2544, หนา 162-163) โดยกําหนด E1/E2 = 80/80 

1. สูตรที่ใชในการหาคาประสิทธิภาพ E1 
 

100
A
N

X
       E1  ×
∑

=  

เมื่อ  E1        แทน  ประสิทธิภาพของการทํากิจกรรมระหวางการเรียนที่ไดรับ    
มอบหมาย 

 ΣX       แทน  คะแนนรวมของการทํากิจกรรมแบบฝกหัดของผูเรียนแตละคน 
  A          แทน  ผลรวมของคะแนนเต็มของกิจกรรมทุกช้ิน 
   N         แทน  จํานวนผูเรียน 
2. สูตรที่ใชในการหาคาประสิทธิภาพ E2 
 

100
B
N

F
       E2  ×
∑

=  

เมื่อ  E2         แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนในการเปลี่ยนพฤตกิรรมการเรียนรู 

 ΣF        แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
  B          แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
  N          แทน  จํานวนผูเรียน 
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7.  การวัดผลสมัฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

                   ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบผูเรียนแตละบทเรียนเปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  สําหรับ
ทดสอบผูเรียนกอนและหลังเรียนแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียน มาคํานวณ
เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) ใช t-test  dependent จากโปรแกรมวเิคราะหขอมูล SPSS  for  Windows 

8. การสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น     
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ตอบทเรียน  ทําการประเมินระดับความคิดเห็น

ของผูเรียนเปนระดับมากทีสุ่ด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย  ระดับนอยท่ีสุด นําผลทั้งหมด
มาคํานวณหาคาเฉลี่ย ( X )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดงันี้ 

1.  คาเฉล่ีย (วไิล  ทองแผ,  2542,  หนา 181)  สําหรับวิเคราะหแบบสอบถาม 
ความคิดเหน็  ใชสูตรดังนี ้

    
N

XX ∑=       

  เมื่อ X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

   ΣX แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
   N แทน จํานวนคน 
 

2.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (วิไล  ทองแผ,  2542,  หนา 184)  สําหรับวิเคราะห 
แบบสอบถามความคิดเหน็  ใชสูตรดังนี ้
 

    S.D. =  
1)N(N

X)f(fXN 22

−
−∑ ∑  

  เมื่อ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X แทน  คะแนนแตละคน 

   f แทน  ความถ่ี 

   ΣfX แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณคะแนน 
   N แทน จํานวนคน 
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3.  การแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียน   ผูวิจยันําขอมูล 

จากการตอบแบบสอบถามมาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลววิเคราะหแปลผลตาม
แนวความคดิของเบสท (Best,  1981,  p. 184)  ดังนี ้

4.51   ≤X  ≤ 5.00  แปลความหมายวา ผูเรียนมีความคิดเหน็ระดับ      
มากที่สุดตอรายการที่ประเมนิ 

3.51    ≤X  ≤ 4.50  แปลความหมายวา ผูเรียนมีความคิดเหน็ระดับ 
มากตอรายการที่ประเมิน 

2.51    ≤X  ≤ 3.50  แปลความหมายวา ผูเรียนมีความคิดเหน็ระดับ      
ปานกลางตอรายการที่ประเมิน 

1.51 ≤X  ≤ 2.50  แปลความหมายวา ผูเรียนมีความคิดเห็นระดบั 
นอยตอรายการที่ประเมิน 

1.0     ≤X  ≤ 1.50 แปลความหมายวา ผูเรียนมีความคิดเหน็ระดบั  
นอยท่ีสุดตอรายการที่ประเมิน 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


