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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมของ
เล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
ใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน 7 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน 13 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักเรียนชาติพนั ธุ์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน
8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
2 จ�ำนวน 8 แผน แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ�ำนวน 40 ข้อใช้วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจ�ำแนกประเภท ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับ
เวลา ทักษะใช้ตัวเลขหรือการค�ำนวณ ทักษะการจัดกระท�ำและสื่อความหมายข้อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลและ
ทักษะการพยากรณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักเรียน
ชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่มีต่อการจัดกิจกรรม โดยการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ความคิดเห็นด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, นักเรียนชาติพันธุ์
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Abstract
The purposes of this study aimed to explore the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ scientific
pretest compared with their posttest obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical
students’ local play-oriented scientific learning modules, and the Mattayomsueksa 2 ethnical students’
scientific process skills obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local
play-oriented scientific learning modules compared with their scientific learning management, as well as to
survey the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ opinions towards the implementation of local playoriented scientific learning modules.
For data collection, seven Mattayomsueksa 2 students studying in Mae Ta Chang School, the Office
of Chiangrai Primary Education Services Area 2 were used as a sampling group, and thirteen Mattayomsueksa 2
students studying in Huai Ma Kaeng School, the Office of Chiangrai Primary Education Services Area were
used as a controlled group. Research instruments drawn for this study included eight series of local playoriented scientific learning modules; eight lesson plans designed by National Science Center for Education
(NSCE) and the B.E. 2521 Basic Educational Curriculum; a test on student’s scientific learning process skills
with 40 questions related to observation, evaluation, categorization, application of correlations between
space-to-space and space-to-time, accountability, data interpretation, conclusion-drawing, and prediction,
as well as a questionnaire related to student’s opinions towards the implementation of scientific
instructional management. The data were statistically analyzed through using frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, t-test (Dependent Sample), and t-test (Independent Sample).
The findings of the study revealed that their posttest, with its significant difference of 0.01, obtained
from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific learning
modules was higher than that of their pretest. Otherwise, their scientific learning process skills, with its
significant difference of 0.01, obtained from the implementation of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’
local play-oriented scientific learning modules were higher than that of those obtained from their scientific
instructional management. Also, the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ opinions towards the implementation
of the Mattayomsueksa 2 ethnical students’ local play-oriented scientific instructional management were
mostly observed in terms of their contents, scientific learning activities, as well as visual aids and indigenous
learning resources.
Keywords Local Play-Oriented, Scientific Skill Improvements, Ethnical Students
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บทน�ำ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบนั เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีการน�ำความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสาร การคมนาคม การเกษตร
การศึกษา และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจสังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินชีวติ ของคนเป็นอย่างมาก จึงถือได้วา่ วิทยาศาสตร์
มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ ซาบซึ้งและเห็นถึงความส�ำคัญ
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยว
กับโลกธรรมชาติ (Natural World) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเมื่อผู้เรียนได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้รับ
การกระตุน้ ให้เกิดความตืน่ เต้น ท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์
หรือปัญหา มีการร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ก็จะท�ำให้เข้าใจ
และเห็นถึงความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่น สามารถ
อธิบาย ท�ำนาย คาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล การเรียน
รูว้ ทิ ยาศาสตร์จะช่วยส่งผลให้ผเู้ รียนสามารถเชือ่ มโยงองค์ความ
รู้หลายๆ ด้านซึ่งเป็นความรู้แบบองค์รวม อันจะน�ำไปสู่ การ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ท�ำให้มีความสามารถในการจัดการ และ
ร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ดังนั้นพวกเราทุกคนจึง
ต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อน�ำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มา
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันและการประกอบอาชีพ ท�ำให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
2551 : 1)
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ควบคู่กับการน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้แก้
ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 : 8-9) ที่กล่าวว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นความช�ำนาญและความ
สามารถในการใช้ความคิดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ไข
ปั ญ หา การใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการ
แสวงหาความรู้ หรือการแก้ไขปัญหาอย่างสม�่ำเสมอจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลก

ใหม่ได้ นอกจากนี้ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 : 14) กล่าวว่า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เป็น
คนรู้จักช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ จึงนับได้
ว่า ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส�ำคัญและ
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งฝึกฝนให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนทุกคน เนือ่ งจาก
เป็นทักษะพื้นฐานส�ำหรับการเรียนรู้ต่างๆ การที่ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรูห้ รือ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างสม�่ำเสมอ จะช่วย
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนความสามารถทางสมอง เมื่อผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจแล้ว จะท�ำให้สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในการเรียน
และ น�ำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้
ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต�ำบล
ป่าแดด เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีครอบครัวอยู่บนภูเขาสูง กันดาร
และห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก สภาพถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ เป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยว การเดินทางค่อนข้างล�ำบากในช่วง
ฤดูฝน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ท�ำการ
เกษตรบนทีส่ งู มีการปลูกข้าวไร่ ปลูกข้าวโพด ปลูกขิง และเลีย้ ง
สัตว์ เช่น ไก่ และหมู ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภค ในครัว
เรือน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม ท�ำให้มีฐานะยากจน
และต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกหลานจ�ำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะ
นิยมมีลกู หลายคนและไม่นยิ มการคุมก�ำเนิด ตามความเชือ่ ของ
บรรพบุรุษ ด้านศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
คือศาสนาคริสต์ และนับถือผี มีวฒ
ั นธรรมและประเพณีเป็นของ
ตนเองที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ จะมี
ประเพณีกินวอ (ประเพณีปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่) มีวัฒนธรรม
การละเล่นของชนเผ่า ได้แก่ การเต้นจะคึ (Lahu Dance) การ
เล่นลูกข่าง และลูกสะบ้า ด้านการศึกษาผูป้ กครองส่วนใหญ่ไม่รู้
หนั ง สื อ และเรี ย นไม่ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ไม่ ช อบเรี ย น
หนังสือ ไม่เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ภาษา
ท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ผู้หญิงส่วนใหญ่จะแต่งงานตั้งแต่
อายุยังน้อย และมีปัญหาการหย่าร้างตามมาเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มีผู้เรียนส่วนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า
ตา ยายและญาติพี่น้อง เนื่องจากบิดามารดาหย่าร้างกันและ
อีกส่วนหนึ่งบิดามารดาติดคุกในคดียาเสพติดซึ่งปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในกลุ่มชาติพันธุ์ท�ำให้มี
ปัญหา ด้านการเรียนไม่ตั้งใจเรียน ขาดเรียนบ่อย ขาดทักษะ
และเจตคติ ที่ ดี ต ่ อ การเรี ย น และโรงเรี ย นบ้ า นแม่ ต าช้ า ง

Graduate School Journal Volume 8 Number 18 September - December 2015

CRRU
2015

69

ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต�ำบลป่าแดด เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหา
ทางการเรียน เนือ่ งจากครูสอนโดยเน้นองค์ความรูเ้ ป็นส่วนใหญ่
ครูสอนโดยใช้ต�ำรา เป็นหลัก สอนโดยเน้นการท่องจ�ำเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการและเชือ่ มโยงภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากทาง
ราชการในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอกับความต้องการ การจัดการเรียน
รูจ้ งึ ห่างไกลธรรมชาติและแหล่งเรียนรูท้ ปี่ ลุกเร้าบรรยากาศทาง
ปัญญา ครอบครัวและชุมชนขาดส่วนร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้กับผู้เรียน จึงเกิดช่องว่างระหว่างความรู้ในโรงเรียน
กับวิถีชีวิตของผู้เรียน ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นและเบื่อ
หน่ายในการเรียน ขาดคุณลักษณะ ช่างสงสัย ใฝ่หาค�ำตอบ ขาด
โอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองไม่ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของวิทยาศาสตร์และเห็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัว
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมี
เจตคติ ที่ ไ ม่ ดี ต ่ อ การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ตลอดจนท� ำ ให้ ผ ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ต�่ำด้วย ดังจะ
เห็นได้จาก รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (National Test) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนน
เฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 31.11 และในปีการศึกษา 2556 ได้
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 27.76 จากข้อมูลดังกล่าวท�ำให้
ทราบว่ า โรงเรี ย น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจมากนัก และจากรายงาน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา
2551 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ย 51.68
ระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 39.38 ระดับชั้น ม.6 ได้คะแนน
เฉลีย่ 33.65 และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ง
ชาติข้ันสูง (A-NET) ประจ�ำปีการศึกษา 2552 ได้คะแนนเฉลี่ย
29.38 จากข้อมูลดังกล่าวท�ำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทย
ก�ำลังประสบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้ และการแก้ไขปัญหาซึง่ ถือว่า เป็นทักษะพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552 : 117)
แนวทางหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้ ผ ลการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของกลุ่ม
เครื อ ข่ า ยโรงเรี ย นต� ำ บลป่ า แดด อ� ำ เภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด
เชียงราย มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ ก็คอื การน�ำ
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ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีความสุข
ในการเรียน เพราะธรรมชาติของผู้เรียนกับการเล่นไม่สามารถ
แยกจากกันได้ การใช้ของเล่นในการเรียนการสอนจะเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและอยากจะ
มาโรงเรี ย น นอกจากนี้ ก ารเล่ น ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ (สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2534 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของจามรี สินจรูญศักดิ์ (2548 : 70) ได้ศึกษา ผลการฝึก
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านที่ประดิษฐ์
จากพืช ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านที่ประดิษฐ์จากพืช มี
คะแนนทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง การใช้ ชุ ด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ ชุดกิจกรรม และจากการศึกษาของ
สายสุนีย์ หมอดู (2549 : 62) ได้ศึกษา การใช้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ ในการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งของเล่นพืน้ บ้านนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4/2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานและชิ้นงานอยู่ใน
ระดั บ ดี ม าก และความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ของเล่นพื้น
บ้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยดีมาก
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
กิจกรรม ที่เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจและวัย
ของผู้เรียน เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ง่าย
สอดคล้องกับชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และท�ำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมความคิดเห็น
ให้สูงขึ้นได้จริง ความส�ำคัญนี้จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ผล
การใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2ให้สูงขึ้น หรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยขึ้นไป

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรมของเล่นภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชาติพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตประชากร
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปีการ
ศึกษา 2557 4 โรงเรียน จ�ำนวน 116 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
ห้วยหญ้าไซ จ�ำนวน 60 คน โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา
จ�ำนวน 36 คน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง จ�ำนวน 13 คน และ
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง จ�ำนวน 7 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ประโยชน์ของการวิจัย
เนื้อหาที่น�ำมาศึกษาและสร้างชุดกิจกรรม และแผน
ประกอบชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในครั้งนี้ ผู้วิจัย
1. ได้แนวทางการน�ำชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญา ได้ท�ำการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิเคราะห์
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตาม
นักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ได้ตัวอย่างสื่อของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ของเล่นของใช้ เวลา 16 ชั่วโมง
น�ำไปใช้พฒ
ั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีด�ำเนินการวิจัย
3. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของสื่อของเล่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการน�ำของเล่นหรือวัสดุทางธรรมชาติที่
กลุ่มตัวอย่าง
หาได้ในท้องถิ่น มาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2
4. ได้ แ นวทางในการน� ำ ของเล่ น มาเป็ น สื่ อ ในการ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สังกัดส�ำนักงาน
จัดการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน 7 คน
ก�ำหนดเป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สมมติฐานของการวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ�ำนวน13 คน ก�ำหนดเป็นกลุ่ม
1. คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคุม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น หลังเรียนสูง
1. ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กว่า ก่อนเรียน
2. แผนการจัดการเรียนรู้ (สสวท.)
2. คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัด
4. แบบสอบถามความคิดเห็น
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สูงกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
1. น�ำแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พน้ื
การเรียนรู้แบบปกติ
ฐาน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ�ำนวน40 ข้อ ไปทดสอบนักเรียนกลุ่ม
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรในการศึกษา บันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้ง
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น นี้เป็นการทดสอบก่อนเรียน
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2. ด�ำเนินการทดลองตามขั้นตอนในแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ของเล่นของใช้ จ�ำนวน
8 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาในการสอน 16 ชัว่ โมง และ
ท�ำการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรม
3. หลังจากทดลองครบทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้
แล้ว ผู้ศึกษาด�ำเนินการทดสอบหลังการทดลอง โดยแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรียน
4. ให้นักเรียนท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดท�ำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 เปรี ย บเที ย บคะแนนจากการวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป หาค่า
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่าเฉลี่ยร้อยละและ
ทดสอบความมีนยั ส�ำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ด้วย
การทดสอบ t (t-test Dependent)
ตอนที่ 2 เปรี ย บเที ย บคะแนนจากการวั ด ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่าเฉลี่ยร้อยละ
และทดสอบความมีนัยส�ำคัญ ของความแตกต่างระหว่างค่า
เฉลี่ยด้วยการทดสอบ t (t-test Independent)
ตอนที่ 3 ศึกษาคะแนนจากการวัดความคิดเห็น ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อย
ละและค่าเฉลี่ยร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท�ำการวิเคราะห์
โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ท�ำการวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 40
ข้อ ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วทดสอบ
ค่าที (t- test)
2. น� ำ ค่ า สถิ ติ ที่ ไ ด้ เ สนอในรู ป ตารางวิ เ คราะห์ ผ ล
ประกอบการบรรยาย
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วารสาร
2558

สรุปผลการวิจัย
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของ
นั ก เรี ย นที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงกว่า นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดกิจรรมของเล่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
การอภิปรายผล
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่ง
เสริมให้เป็นคนรู้จักช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ อย่าง
มีระบบ จึงนับได้ว่า ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์เป็น
สิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งฝึกฝนให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนทุก
คน เนื่องจากเป็นทักษะพื้นฐานส�ำหรับการเรียนรู้ต่างๆ การที่
ผู ้ เ รี ย นได้ ฝ ึ ก ใช้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการ
แสวงหาความรู้ หรือแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สม�่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถทางสมอง เมื่อผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจแล้ว จะท�ำให้สามารถพัฒนาความก้าวหน้า
ในการเรียนและน�ำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึง่ สอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545 :
8-9) ทีก่ ล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นความ
ช�ำนาญและความสามารถในการใช้ความคิด เพือ่ ค้นคว้าหาความ
รู้ และการแก้ไขปัญหา การใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแสวงหาความรู้ หรือการแก้ไขปัญหาอย่างสม�ำ่ เสมอจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่แปลก
ใหม่และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของจามรี สินจรูญศักดิ์ (2548 : บทคัดย่อ)ได้วิจัยเรื่อง
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ผลการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านที่ประดิษฐ์
จากพืช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง จ�ำนวน 37 คน พบว่า
นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมของเล่นพื้นบ้านที่ประดิษฐ์จากพืชมี
คะแนนทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง การใช้ ชุ ด
กิจกรรมสูงกว่าคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 และ ดารั
ณ หม่องกี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ผลการใช้ของเล่นพื้น
บ้านที่มีต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การพัฒนาคู่มือจัดการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ของเล่นพื้น
บ้าน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด และการเปรียบ
เทียบค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของ
นั ก เรี ย นที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สูงกว่า นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ การจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ควบคู่กับการน�ำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหาได้ ซึ่งภพ เลาหไพบูลย์ (2542 :
14) กล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมให้เป็นคนรู้จักช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการแก้ปัญหาต่างๆ
อย่างมีระบบ จึงนับได้ว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นกับผู้
เรียนทุกคน เนือ่ งจากเป็นทักษะพืน้ ฐานส�ำหรับการเรียนรูต้ า่ งๆ
การทีผ่ เู้ รียนได้ฝกึ ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้ หรือแก้ปญ
ั หาด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่าง
สม�่ำเสมอจะช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความสามารถทางสมอง เมื่อผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจแล้ว จะท�ำให้สามารถพัฒนาความก้าวหน้า
ในการเรียนและน�ำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ สอดคล้องกับการศึกษาของกุสุมา พันธ์ไหล

(2544 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษา ผลการสอนโดยใช้ของเล่นที่มีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น และค่ า เฉลี่ ย
คะแนนผลผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ใช้การเรียนการสอนโดยการใช้ของเล่นมี
ค่าสูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนตามปกติอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ทีม่ ตี อ่ การจัดกิจกรรม โดยการใช้ชดุ กิจรรมของเล่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( = 4.21, S.D.
= 0.92) จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามเหมาะ
สมกับธรรมชาติและวัยของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ท�ำให้
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน ซึ่งภพ เลาห
ไพบู ล ย์ (2542 : 14) กล่ า วว่ า ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เป็นคนรูจ้ กั ช่างสังเกต
รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผล รูจ้ กั ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และรูจ้ กั
การแก้ปญ
ั หาต่างๆ อย่างมีระบบ จึงนับได้วา่ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งฝึกฝนให้
เกิดขึน้ กับผู้เรียนทุกคน เนือ่ งจากเป็นทักษะพืน้ ฐานส�ำหรับการ
เรียนรู้ต่างๆ และสอดคล้องกับการศึกษาของสายสุนีย์ หมอดู
(2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรูเ้ รือ่ งของเล่นพืน้ บ้าน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จ�ำนวน 35 คน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานและชิ้นงาน
อยู่ในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ของเล่นพื้น
บ้าน อยู่ในระดับ เห็นด้วยดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมครู
ผู ้ ส อนควรท� ำ ความเข้ า ใจวิ ธี ก ารใช้ ชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์
เพื่อหาข้อบกพร่องในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมของเล่น
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ บางกิจกรรมอาจใช้เวลาในการจัดกิจกรรมนาน
ควรเพิ่มเวลาให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
หรือครูอาจใช้เวลาว่าง หรือชั่วโมงซ่อมเสริมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียนจะท�ำให้การเรียนรู้มีความต่อ
เนื่อง
3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยชุ ด กิ จ กรรมของเล่ น
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
ล่วงหน้าครูควรเน้นย�้ำให้นักเรียนได้ศึกษา ชุดกิจกรรม และ
เตรียมตัวล่วงหน้า เพราะจะท�ำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บรรลุเป้าหมาย
4. ในขณะจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ค รู ค วรปล่ อ ยให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดอิสระในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ร่วม
กันวางแผน และปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท�ำงาน ครูควรดูแล ให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนกล่าวเสริม

แรงให้ก�ำลังใจแก่นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
5. วั ด สุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมบาง
กิจกรรม หากไม่มีตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรมครูอาจใช้วัสดุ อุ
ปกณ์อ่ืนแทนได้ตามความเหมาะสม
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยชุดกิจกรรมของเล่น
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในขั้นสรุปผล ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมา
น�ำเสนอผลการทดลอง และสรุปผลการทดลองอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรสร้างชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมของเล่นภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ กับระดับชัน้ เรียนอืน่ ๆ
2. ควรน�ำเอาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ
มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ควรสร้างชุดกิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านสื่อการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่ทันสมัยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
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