
บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายใหการศึกษาเขาถึงชุมชนทองถ่ิน  โดยทองถ่ินเปนแหลงการ
เรียนรู ผลลัพธที่คาดหวังคือ ชุมชนทองถ่ินจะไมถูกทอดทิ้ง  บคุลากรในสถานศึกษาไดแกครู  
อาจารย นักเรียนนกัศึกษาจะสัมผัสชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ินจะไดรับการพัฒนาดวยวทิยาการสากล 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วัตถุประสงคท่ัวไป 
เพื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 
2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.1   เพื่อศึกษาบริบทและศกัยภาพในการผลิตดินสอพองของชุมชนบานหินสองกอน 
2.2 เพื่อศึกษาและสังเคราะหองคความรูจากภูมิปญญาการผลิตดินสอพองดวยกระบวน 

การทางวิทยาศาสตร 
2.3 เพื่อศึกษาคณุภาพดนิสอพองในดานจุลินทรียและความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม 

สําหรับผิวกายตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
2.4 เพื่อสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนาคุณภาพดนิสอพองสําหรับ      

นักเรยีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักศกึษาระดับอุดมศึกษาและระดับชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผูวจิัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. กําหนดประเภทการวิจัย  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ระหวางครู  อาจารย นักเรียน นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและโรงเรียนอนุบาลจังหวดั
ทหารบกลพบรีุรวมกับชุมชนผูผลิตดินสอพองบานหินสองกอน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีการใช
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการสืบเสาะหาความรูขอมูลเกี่ยวกับดินสอพองจากแหลงผลิต
และทดสอบทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

2. การเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับดินสอพอง 
2.1 คณะผูมีสวนรวมในการวิจัยลงพื้นที่ชุมชนบานหินสองกอน พบผูผลิตดินสอ

พอง 
ปราชญชุมชน  ไดเรียนรูชีวติความเปนอยูของชุมชน  องคความรูจากภมูิปญญาการผลิตดินสอพอง 
การซื้อการขาย  การนําดนิสอพองไปใชทําประโยชน เปนตน 

2.2 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารตาํรา  เชน ประวัติความเปนมา  ตํานานขอมูล 
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ทางธรณีวิทยา  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของดินสอพองสําหรับผิวกาย เปนตน 
2.3 ขอมูลดานคุณภาพของดินสอพองคณะผูวจิัยสนใจคุณภาพดินสอพองสําหรับใช 

กับผิวกายโดยเฉพาะปริมาณจุลินทรีย และความเปนกรด-ดางของดินสอพอง  ซ่ึงเกณฑมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนไดกําหนดจํานวนจุลินทรียทั้งหมดในดินสอพองที่ใชกับผิวกายตองไมเกิน 1×103 
โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และความเปนกรด-ดางตองอยูระหวาง 5.0-8.0 คณะผูวจิัยไดดําเนนิการ
ทดลองในหองปฏิบัติการวทิยาศาสตร ดังนี้ 

1) ทําการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในตวัอยางดินสอพองดวยวิธี Pour  plate   
method  เปรียบเทียบผลกับคามาตรฐาน 

2) ทําการตรวจสอบความเปนกรด-ดางของตัวอยางดินสอพอง  วัด pH ของ   
ตัวอยางดินสอพองดวย pH meter และเปรยีบเทียบผลกับมาตรฐาน 

3) ทําการทดลองเพื่อศึกษาการปรับความเปนกรด-ดางของดินสอพองใหอยู 
ระหวาง 5.0-8.0 ตามเกณฑมาตรฐานมผช. โดยทดลอง 2 วิธี ดังนี ้

วิธีที่ 1   ทดลองใชน้ําและสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์เปนกรดเปนตัวทําละลาย   
โดยเลือกใชใบมะขาม  ใบคณู  ใบหางนกยูง  และใบกระถิน 

วิธีที่ 2  ทดลองใชแกส CO2 ผานลงไปในสารละลายดินสอพอง 
3. การสรางบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการนําความรูดินสอพอง 

มาสรางบทเรียนที่มีความสอดคลองกับสาระของหลักสูตร  หรือขอบขายเนือ้หารายวิชาของ
การศึกษาระดบัตาง ๆ และเปนบทเรยีนของทองถ่ินโดยเฉพาะ  เรียกวา บทเรยีนวิทยาศาสตร
ทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 4 บทเรียน ไดแก 

3.1 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพองเรื่อง การกรองและ 
การตกตะกอนของดินสอพอง  ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

3.2 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพองเรื่อง การวิเคราะห 
ปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง   ระดับอุดมศึกษา 

3.3 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพองเรื่อง    การจัดทํา      
โครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง ใหมีความเปนกรด-ดาง ที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
ระดับอุดมศึกษา 

3.4 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพองเรื่องการผลิตดินสอ
พอง   

ระดับชุมชน 
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 4. ทําการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินที่สรางขึ้นดวยแบบประเมิน
กระบวนการระหวางเรียน (E1) และแบบประเมินประสทิธิภาพหลังการใชบทเรียน (E2) ผูวิจัยได
ตั้งเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 
 
      4.1  E1 หาจากรอยละของสูตร (บุปผชาติ  และคนอืน่ ๆ , 2544, หนา 162-163) 
 

    E1 = 
A
N

X∑
 × 100 

 

      4.2  E2 หาจากรอยละของสูตร (บุปผชาติ  และคนอืน่ ๆ , 2544, หนา 162-163) 
 

    E2 = 
B
N

F∑
 × 100 

 
5.  ทําการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอการใชบทเรียน  ผูวิจัยไดทําแบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ของผูเรียนหลังใชบทเรียนแลว  และประเมนิความคิดเห็นเปนระดับตาง ๆ 5 ระดับ คือ 
ระดับมากที่สุด   ระดับมาก  ระดับปานกลาง  ระดับนอย  และระดับนอยท่ีสุด แลวนาํผลทั้งหมดมา
หาคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลผลของความคิดเห็นตามแนวความคิดของ
เบสท  ดังนี ้

1. X  = 
N

X∑  

 

2. S.D.  =  
1)N(N

2)fx(2fxN
−

∑ ∑−  

 
3. การแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวความคิดของเบสท 

        คา   X     แปลความหมายของความคดิเห็น 

   4.51 ≤ X  ≤ 5.00 ระดับมากที่สุด 

   3.51 ≤ X  ≤ 4.50 ระดับมาก 

   2.51 ≤ X  ≤ 3.50 ระดับปานกลาง 

   1.51 ≤ X  ≤ 2.50 ระดับนอย 

   1.00 ≤ X  ≤ 1.50 ระดับนอยท่ีสุด 
 

6. ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  ผูวิจัย 
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ไดสรางแบบทดสอบเปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  เพ่ือทดสอบความรูผูเรียนกอนและหลังเรียน
แลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียนมาคํานวณเพื่อเปรียบเทียบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 หรือไม  โดยการทดสอบคาที (t-test) จากโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูล SPSS 
สรุปผลการวิจัย 

1. บริบทชุมชนและศักยภาพการผลิตดินสอพองของชุมชนบานหินสองกอน จังหวัดลพบุรี 
        บานหนิสองกอนตั้งอยูกลางอําเภอเมือง จังหวัดลพบรีุ ประกอบดวยหมู 1 ตําบลถนน
ใหญ  และหมู 4 หมู 5 ตําบลทะเลชุบศร  มีประชากร 4,404 คน  1,542 ครัวเรือน  มีอาชีพหลายชนดิ  
แตอาชีพท่ีสําคัญและสรางช่ือเสียงใหจังหวัดลพบุรี คือ ทําดินสอพองโดยมีประชากรประมาณ 76    
ครัวเรือนที่ทําเปนอาชีพหลัก 
      เมื่อเขาไปในหมูบานหินสองกอน จะเห็นเต็มไปดวยกองหินสีขาวหรือเรียกวาดนิมารล  
ใกล ๆ กองดินจะมีบอดิน บอปูน หลายบอ  และเห็นดินสอพองที่ทําเปนแผนหรือเม็ดเล็ก ๆ ตากอยู
บนผาที่ปูอยูบนพื้นดนิ  บางสวนวางเรยีงเปนระเบียบอยูบานแครไมไผ หรือบรรจุอยูในถุง 
                    ดินสอพองทําจากดินมารล น้าํ แสงแดดและแรงงานคน  จังหวดัลพบุรีมีแหลงดินมารล  
ท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากคือ มีสีขาว เนื้อเนียนละเอยีด  ประกอบดวยแคลเซียมคารบอเนตสูงถึง 
93 % ดินสอพองจากลพบุรีจึงเปนท่ีนยิมแพรหลายสามารถนําไปทําประโยชนมากมาย  ท้ังโดย   
คุณสมบัติของมันเอง เชน แกดินเปรีย้ว หรือเอาไปทําผลิตภัณฑอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง เชน ทําแปงฝุน 
แปงน้ํา  สีฝุน ธูป  ยารักษาโรคกระเพาะ  ยาสีฟน  กระแจะเจิม เปนตน 
                   การทําดินสอพองของจังหวดัลพบุรี  สืบประวัติไดนับรอยปแลว  ชาวลพบุรีมีความ
ภาคภูมิใจในอจัฉริยภาพของบรรพบุรุษท่ีสามารถสรางคุณคาใหกับทรัพยากรใตพ้ืนดิน แตอยางไร
ก็ตาม  แมดนิสอพองจะสามารถเอาไปทําประโยชนสารพัดและทํากนัมานาน  แตยังไมปรากฎ
หนวยงานหรอืองคกรใด  ๆ ท่ีเขาไปดูแลหรือชวยเหลือ  ชาวบานจึงยงัดํารงคงใชวิธีผลิตดินสอพอง
ท่ีถายทอดกันมาแตโบราณ  ผลิตภัณฑดินสอพองก็ไมเคยไดรับการตรวจสอบคุณภาพหรือพัฒนา
ใหดีข้ึนอยางจริงจัง  ท้ังยังตองขายในราคาถูก  ในขณะทีท่รัพยากรใตดนิคอย ๆ รอยหรอไป 

2. ผลการศึกษาคุณภาพของดินสอพองดานปริมาณจุลินทรีย และความเปนกรด-ดาง 
เพื่อเปรียบเทยีบคากับเกณฑมาตรฐานดินสอพองที่ใชกบัผิวกายของมผช.  ผูวิจยัไดทําการศึกษา    
ตัวอยางดินสอพอง 8 ตัวอยางดวยหลักและวิธีทางวิทยาศาสตร  สรุปผลไดดังนี ้

2.1 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง  ไดพบจลิุนทรียในดนิสอพอง 
ทุกตัวอยางระหวาง 600-3,900 โคโลนีตอดินสอพอง 1 กรัม  มี 2 ตัวอยางที่มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน คือ มีปริมาณจุลินทรีย  600 กับ 1,000 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม สวนอีก 6 ตัวอยาง มี        
จุลินทรียมากกวา 1,000  โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ถือวามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

2.2 ผลการตรวจสอบความเปนกรด-ดางของสารละลายดินสอพอง   วัดความเปน 
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กรด-ดางดวยเคร่ือง pH  meter  พบวา ดินสอพองทั้ง 8 ตัวอยาง  มีความเปนดางสูงกวาเกณฑ    
มาตรฐานมผช. (สูงกวา 8.0) คือมี pH ระหวาง 9.22-9.63 ซ่ึงถือวามีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

2.3 ผลการศึกษาการปรับความเปนกรด-ดาง  ของดินสอพองใหอยูระหวาง         
5.0-8.0   ผูวิจยัไดทดลองทํา 2 วิธี ไดผลดังนี้ 

        วิธีท่ี 1  ผลการทดลองใชน้ําและสารสกัดจากพืช 4 ชนิด ท่ีมีฤทธ์ิกรดเปน     
ตัวทําละลาย  พบวา สารสกดัจากพืชท้ัง 4 ชนิด คือ ใบมะขาม  ใบคณู  ใบหางนกยูง  และใบกระถนิ  
มีฤทธ์ิเปนกรดมี pH ระหวาง 3.90-6.34 และสามารถลดความเปนดางของดินสอพองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานได  คือมี pH ระหวาง 6.73-7.12 โดยสารสกัดจากใบมะขามมีความเปนกรดสูงสุด (pH = 
3.90) สามารถลดความเปนดางของดินสอพองไดมากทีสุ่ด  ใหคา pH ใกลเคียงกบัมาตรฐานมผช. 
มากที่สุด (pH 6.73)  สวนน้ํามี pH 6.72 ไมสามารถลดความเปนดางของดินสองพองตามเกณฑ       
ท่ีมาตรฐานกําหนด 

         วิธีท่ี 2  ผลการทดลองใชแกส CO2ผานลงไปในสารละลายดินสอพอง พบวา 
แกส CO2 สามารถลดความเปนดางของดินสอพองได ประสิทธิภาพในการลดความเปนดางของ  
ดินสอพอง ข้ึนอยูกับปริมาณแกส CO2 จากผลการทดลองพบวาปริมาณแกส CO2 ท่ีเกิดจาก HCl 
0.015 โมลข้ึนไป  (จาก 1.0 M. HCl 15 ml หรือ 1.5 M HCl  10 ml) ทําปฏิกิริยากับ CaCO3  จํานวน        
มากเกินพอจะสามารถลดความเปนดางของดินสอพอง10% (ดินสอพอง 30 กรัม ละลายน้ําจนมี
ปริมาตร 300 ml) ใหอยูในเกณฑมาตรฐานได 
  
 3. การสรางบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 
  หลังจากผูวจิัยไดวิเคราะหความสอดคลองเหมาะสมระหวางเนื้อหาความรูของ   
ดินสอพองกับสาระของหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขอบขายสาระของรายวิชาใน
ระดับอุดมศึกษาแลว จึงทําการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ืองการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 
4 บทเรียน เปนบทเรียนระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 1 บทเรียน ระดบัอุดมศึกษา 2 บทเรียน  และ
ระดับชุมชน 1 บทเรียน ดังนี ้
  3.1 บทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการกรองและ
การตกตะกอนของดินสอพอง  ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 3  สาระที่ 3 : สารและสมบัติ
ของสาร  ใชเวลาเรียน 6 ช่ัวโมง  

3.2 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน การพัฒนาคณุภาพดินสอพอง เร่ืองการวิเคราะห 
ปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง  ระดับอุดมศึกษาสําหรับรายวิชา 4032601 จุลชีววทิยา ใชเวลาเรียน 
12 ช่ัวโมง 

3.3 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการจัดทํา 
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โครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย
ระดับอุดมศึกษา วิชา 4024904 โครงการวิจัยทางเคมี ใชเวลา 1 ภาคเรียน 

3.4 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการผลิต     
ดินสอพองระดับชุมชน สําหรับวิทยากรในชุมชนในการบรรยายหรือเผยแพรความรูใหกับประชาชน
และนักทองเท่ียวท่ีมาชม 
 4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  ผูวิจัยต้ังเกณฑประเมิน
บทเรียนท่ีสรางขึ้นท้ัง 4  บทเรียนโดยกําหนดอัตราสวน E1/E2 = 80/80 ไดผลการประเมินดังนี ้

4.1  ผลการประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง  
เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง E1/E2 = 84.75/85.25 

4.2  ผลการประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง  
เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง E1/E2 = 81.00/81.25 

4.3 ผลการประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง  
เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม
สําหรับผิวกาย E1/E2 = 84.58/83.75 

4.4 ผลการประเมินบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง  
เร่ืองการผลิตดินสอพอง E1/E2 = 86.50/88.50 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนทัง้4 บทเรียนใหคา E1/E2 สูงกวาเกณฑ  
80/80  ท่ีผูวิจัยต้ังไว 
 5. การสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน สรุป
ผลไดดังนี ้
  5.1 ผลการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดนิสอพอง  ในภาพรวมเหน็
ดวยมากที่สุด ( X = 4.76   S.D. = 0.53)  โดยนักเรียนเหน็ดวยมากที่สุดกับรายการประเมินท้ัง 10 
รายการ 
  5.2 ผลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ิน
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจลิุนทรียในดนิสอพอง ในภาพรวมเหน็ดวย
มากที่สุด ( X = 4.75   S.D. = 0.39)  โดยนักเรียนเหน็ดวยมากที่สุด 8 รายการ และเห็นดวยมาก         
2 รายการ 
  5.3 ผลการแสดงความคิดเหน็ของศึกษาตอการใชบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ินการ
พัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการจดัทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความ
เปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย   ในภาพรวมเหน็ดวยในระดบัมาก ( X = 4.38   S.D. = 0.47)  
โดยนักศึกษาเห็นดวยมากทีสุ่ด 3 รายการและเหน็ดวยมาก 7 รายการ 
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 6.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังใช         
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง  โดยการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัย
ดังนี ้
  6.1เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชบทเรียน    
วิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพองเร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง 
ไดผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั  .05  
  6.2เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังใชบทเรียน
วิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพองเร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง  
ไดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
  6.3เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังใชบทเรียน
วิทยาศาสตร   ทองถิ่นการพัฒนาคุณภาพดินสอพองเรื่องการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนา        
คุณภาพดินสอพอง  ใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย  ไดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. ดินสอพองเปนสินคาสําคัญของจังหวัดลพบุรี   มีการผลิตอยางตอเนื่องเรื่อยมานับรอยป  
ท่ีเปนเชนนี ้ผูวิจัยอธิบายไดวา เนื่องจากลพบุรีมีวัตถุดิบ (ดินมารล) ท่ีมีท้ังคุณภาพและปริมาณ และ
กรรมวิธีการผลิตงายลงทุนตํ่า  มีการทํากันเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน  จึงถายทอดกันรุนตอรุน  
ขอสําคัญคือไดมีการนําดนิสอพองไปทําประโยชนหลายทาง เชนทํายา  ทําเครื่องสําอาง   หรือใชใน
งานกอสราง  งานพิธีการตาง ๆ  ดินสอพองทํามาจากดนิมารล  ประกอบกับมีการทําดินสอพองใน
บริเวณใกล ๆ กับท่ีอยูอาศัย  จึงอาจมีการปนเปอนของสารบางชนิด  เชนโลหะหนกั  เช้ือจุลินทรีย
ตาง ๆ   การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของดินสอพองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร      
พบปริมาณจุลินทรียในดินสอพองและความเปนดางของดินสอพองสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด            
ในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนสําหรับดินสอพองที่ใชกับผิวกาย จุลินทรียในดินสอพองเกิดไดจาก
ธรรมชาติของดินและสภาพของสิ่งแวดลอมในลักษณะเปด ความเปนดางสูงของดินสอพองเกิดจาก
แคลเซียมคารบอเนต ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของดินสอพอง  ดนิสอพองจึงอาจไมเหมาะสมใน
การเอาไปทําผลิตภัณฑบางอยาง  เชน ยา  เคร่ืองสําอาง  ผูวิจัยเห็นวา ควรทําการวิจัยตรวจสอบ    
คุณสมบัติของดินสอพองอยางจริงจัง ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะเชนจัดบริเวณ
สําหรับการผลิตดินสอพองใหเปนสัดสวน  มีร้ัวรอบขอบชิด  มีการอบฆาเชื้อจุลินทรีย และศึกษา
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การปรับความเปนกรด-ดางของดินสอพองใหเหมาะสมสําหรับการใชงาน  เพ่ือใหผลิตภัณฑ        
ดินสอพองมีคุณภาพและคณุคายิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาบริบทชุมชนบานหินสองกอน ผูวิจัยไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูของชุมชน  
ไดคนพบองคความรูการทําดินสอพองจากภูมิปญญาทองถ่ินและปรัชญาชุมชน สามารถนํามาสราง
เปนบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 4 บทเรียน  สําหรับระดับการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา  และระดับชุมชน  บทเรียนท่ีสรางขึ้นพยายามจัดใหผูเรียนใช
กระบวนการเรียนรูและทักษะที่หลากหลาย ในการคนหาความรูและความจริงเกี่ยวกับดนิสอพอง
จากชุมชนผลิตดินสอพองบานหินสองกอน  และหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จากการสังเกตและ
สอบถาม    พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรนและมีความสุขในการเรียนมากกวานั่งเรียนในหองเรียน 
และมีความเขาใจแจมแจงจากการเรียนจากสถานการณจริง ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนหลังใชบทเรียนและกอนเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ผูเรียนทุกบทเรียนมีความพึงพอใจในการใชบทเรียนในระดับมากและมากที่สุด และ
จากการประเมิน     ประสิทธิภาพของบทเรียนพบวาบทเรียนที่สรางทั้ง 4 บทเรียนใหผลการ
ประเมิน  E1/E2 = 80/80 ตามเกณฑท่ีต้ังไว 
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรสนับสนุนใหมีการสรางบทเรียนสําหรับทองถ่ินอีก  เพราะเปนการ
นําการศึกษาเขาสูชุมชน ใชชุมชนเปนแหลงการเรียนรูและเปนส่ือใหนําความรูกลับมาพัฒนาชุมชน
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเจริญงอกงามยิง่ ๆ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

กมล  กลับเปนสุข,และคนอื่น ๆ. (2547).คูมือกิจกรรมประกอบการเรียนชดุวิชาเคมีประยุกตในชีวิต 

                   ประจําวัน. กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาการฝกหดัครู  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ. 
กรมทรัพยากรธรณี. (2532). ทรัพยในดนิลพบุรี. กรุงเทพ ฯ: อรุณการพิมพ. 
คณะกรรมการจัดทําพจนานกุรมธรณีวิทยา. (2530). พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา. กรุงเทพ ฯ:  
                    โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เจริญศรี  เจริญวัฒน. (2528). ดินสอพอง : ของดีลพบุรีในสมบัติไทย 28 ท่ีระลึกในงาน 65 ป ลวะศรี 
                    เทพสตร.ี  (หนา103-119) ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี. 
ชัยยงค  พรหมวงศ. (2537). วิธีการและสื่อการฝกอบรมแบบการพัฒนาโครงการจากกรณีงานใน   
                    ประมวลสาระชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการฝกอบรม. นนทบุรี : มหาวทิยาลัย  
                     สุโขทัยธรรมาธิราช. 
                  . (2521). นวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการสอนระดับอนุบาล. กรุงเทพ ฯ:  

      ไทยวฒันาพานิช. 
ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ. (2534). เคร่ืองมือวิทยาศาสตร. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภณัฑออฟเซท. 
ดวงพร  คันธโชติ. (2545). นิเวศวิทยาของจุลินทรีย. กรุงเทพ ฯ: โอเดียนสโตร. 
ถวัลย  มาศจรสั. (2546).คูมือการเขียนแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรูเพื่อขอเล่ือนตําแหนง 
                     อาจารย 3. กรุงเทพ ฯ: ธารอักษร. 
ทิศนา  แขมมณ.ี (2545). รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพ ฯ: จุฬาลงกรณ          
                     มหาวิทยาลัย. 
ธาดา  วิมลวัตรเวท.ี (2534). คูมือการสอนภาคปฏิบตัิการ วิชา สข 214 วิชาจุลชีววิทยาในทาง          
                     สาธารณสุข. กรุงเทพ ฯ:  ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร       
                     วิโรฒ. 
นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2547). แบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับโรค. กรุงเทพ ฯ: Noble  Print. 
นงลักษณ สุวรรณพินิจ,และปรีชา สุวรรณพินิจ. (2547). จุลวิทยาท่ัวไป. กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพแหง 



 103 

                     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นิทัศน  ฟกเจริญผล,และคนอื่น ๆ . (2547). กิจกรรมการเรียนรูประจําชดุวิชาการศึกษาคนควาทาง 
                     วิทยาศาสตร. กรุงเทพ ฯ: สํานักพัฒนาการฝกหัดครู  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 
                        .(2547). คูมือชุดวิชาการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร. กรุงเทพ ฯ: สํานักพัฒนาการฝกหัด
ครู    
                      สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 
 
                 . (2547). เอกสารประกอบการเรียนชดุวิชาการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร. กรุงเทพ ฯ:  
                      สํานักพัฒนาการฝกหัดครู  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพ ฯ: เวิลดมีเดีย. 
บุปผชาติ  ทังหิกรณและคนอื่นๆ. (2544). ความรูเก่ียวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. กรุงเทพ ฯ:  
                      โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 
ปานรวี  ยงยุทธวิชัย. (2548).  คูมือการเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการ. กรุงเทพ ฯ: ธารอักษร. 
พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. (2544). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพ ฯ: คณะครุศาสตร    สถาบัน 
                       ราชภัฏพระนคร. 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, สํานักงาน. (2547).  มาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ดินสอพอง      
                        แปรรูป (มผช.453/2547). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.tisi.go.th/otop/            
                        pdffile/tcps453-47.pdf. [2548, มิถุนายน 10]. 
ภาควิชาจุลชีววิทยา. (2536). จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. ภาควิชาจุลชีววิทยา. คณะวิทยาศาสตร    
                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพ ฯ: นวกนก. 
ลพบุรี, สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั. หนวยศึกษานิเทศก. (2543). พระนารายณราชนิเวศน. 
                        ลพบุรี: ผูแตง. 
วิไล  ทองแผ. (2542). ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. ลพบุรี: คณะครุศาสตร  สถาบนัราชภัฏเทพ
สตรี. 
วิริยะ  สิริสิงห. (2531). ดินสอพอง. กรุงเทพ ฯ: สุวีริยาสาสน. 
ศิริกาญจน  โกสุมภ, และดารณี  คําวัจนัง. (2545). แหลงการเรียนรู : เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและ 
                        หลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพ ฯ: เมธีทิปส. 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง. (2542). ดินสอพอง (หนา 2125-2126). กรุงเทพ ฯ: มูลนิธิ 
                        สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย. 
สุกัญญา  จําปาทิพย. (2546). การหาเงื่อนไขการอบฆาเชื้อในดินสอพอง. ปญหาพิเศษโปรแกรมวิชา 
                        ฟสิกส คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

http://www.tisi.go.th/otop/pdffile/tcps453-47.pdf


 104 

สุคนธ  สินธพานนท, และคนอื่น ๆ. (2545). การจัดกระบวนการเรียนรู : เนนผูเรียนเปนสําคัญตาม  
                        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพ ฯ: อักษรเจริญทัศน. 
สุบัณฑิต นิ่มรัตน. (2549). จุลชีววิทยาทางเดินอาหาร. กรุงเทพ ฯ: โอเดียนสโตร. 
สุมณฑา  วัฒนสินธุ. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อุดม  ศรีโยธา,และพิมล  เรียนวัฒนา. (2518). ตําราเคมีท่ัวไป. ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย.  
                        เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.                    
Best, Johnson W. (1981). Research  in  education. Englewood  Cliffs: Prentice-Hall. 

Black, J.G. (1999). Microbiology  principle and exploration. New Jersey: Prentice hall. 


