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 The purpose of this research was to investigate the effects of children as 

researchers learning on the environment conservation knowledge of preschool children. The 
sample used in the study was preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of 
kindergarten 2 in second semester of 2010 academic year of Hongsaprapatprasit School 
under Phranakhonsiayutthaya Office of Educational Service Area 2. One class was drawn 
from two classes by using simple random sampling and then 20 students were drawn as the 
sample. The 40 experiments were carried out within the period of 8 weeks and it took 35-45 
minutes for each one. The instruments used in the study were plans of children as 
researchers learning and a test of environment conservation knowledge with the index of 
item objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 and the reliability for the whole paper of 
.77. The research followed one group pretest-posttest design and the data were analyzed 
by using one way repeated ANOVA and partial η2. 

The results of study revealed that 
The mean of environment conservation knowledge of preschool children in general 

after the children as researchers learning  was different from that before the with statistical 
difference at the level of p<.01 (F=71.536). The experiments affected the environment 
conservation knowledge in general at 79.00% (partial η2= .790). The means of environment 
conservation knowledge of preschool children in individual areas after the children as 
researchers learning were also different from those before the with statistical difference at 
the level of p<.01 in all areas of tree conservation knowledge (F=13.604), water 
conservation knowledge (F=11.811), animal conservation knowledge (F=34.481), and air 
conservation knowledge (F=21.396). The experiments affected the environment 
conservation knowledge in the areas of tree conservation knowledge at 42.00% (partial η2= 
.417), water conservation knowledge at 38.00% (partial η2= .383), animal conservation 
knowledge at 65.00% (partial η2= .645), and air conservation knowledge at 53.00% (partial 
η

2= .530) respectively. These showed that the children as researchers learning obviously 
affected the environment conservation knowledge of preschool children.                  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 สิ่งแวดล้อมกบัชีวิตมนษุย์มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องอยา่งแยกไมอ่อก  ตัง้แตแ่รกคลอดออก
จากท้องแมม่า ณ วินาทีนัน้ทกุสิ่งรอบตวัคือสิ่งแวดล้อม บ้านคือสิ่งแวดล้อมแรกท่ีเดก็สมัผสั  ธรรมชาติ
ข้างนอก ซึง่ได้แก่ สีเขียวของใบไม้ รูปทรง และสีของดอกไม้ดอกหญ้าแมลงและสตัว์ตวัเล็กในสนามหญ้า  
แสงแดด สายลมเป็นเสมือนก้าวแรกในประสบการณ์ของเดก็ท่ีจะพฒันาประสาทสมัผสัทกุสว่น ท า
ความเข้าใจกบัชีวิตของตนในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิ และคอ่ยๆ สะสมความเข้าใจในรูปแบบ
ชีวิตและความเป็นไปของธรรมชาตซิึง่เป็นแหลง่ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของมนษุย์
ชาตทิัง้มวล แตก่ารเพิ่มจ านวนประชากร การขยายตวัของเมือง การพฒันา ทางอตุสาหกรรม และการ
ทอ่งเท่ียวท่ีผ่านมาท าให้ประเทศใช้ทรัพยากร อาทิเชน่ ป่าไม้ ดิน น า้ ทรัพยากรทางทะเลอยา่งสิน้เปลือง
โดยขาดความระมดัระวงั  และไมไ่ด้สร้างขึน้ใหมเ่พ่ือเป็นการทดแทน  ท าให้ทรัพยากรขาดความสมดลุ
ทางธรรมชาตมีิสภาพทรุดโทรม เกิดการขาดแคลน ราคาแพง สง่ผลกระทบให้สภาพแวดล้อมวิกฤตมิาก
ขึน้ (ดนยั มูส่า. 2539: 33) ซึง่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหลา่นีเ้กิดขึน้จากกิจกรรมของมนษุย์จะโดยตัง้ใจ
หรือไมต่ัง้ใจ หรือโดยความประมาทก็ตาม ก าลงัเป็นปัญหาท่ีจะท าลายมนษุย์เอง (วินยั  วีระวฒันานนัท์.  
2530: 3) นอกจากนีไ้ชยยศ  บญุญากิจ (เดลินิวส์. 2543: 24; อ้างอิงจาก สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์.
2544: 8) ระบวุ่าระบบการศกึษาและระบบการเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบตัิ  ได้เร่ิมปลกูฝังให้เด็กปฏิบตัติอ่
สิ่งแวดล้อมในทางท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง  และกระบวนการสง่เสริมเดก็ให้เกิดความรักและพฒันาสิ่งแวดล้อม 
ได้ร่วมกบัองค์กรเอกชน วา่งเป้าหมายร่วมกนัในการจดัการศกึษาในเร่ืองนีคื้อ 1) เพ่ือ ให้เด็กเกิดความ
ตระหนกั ความรู้สึกในทางท่ีดีตอ่สิ่งแวดล้อมและปัญหาท่ีเกิดขึน้ 2) เพ่ือให้เด็กได้ความรู้เกิดความเข้าใจ
ในสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ือให้เดก็เกิดเจตคตแิละความรู้สกึท่ีดี มีแรงจงูใจในการป้องกนัและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม 4) เพ่ือให้เดก็เกิดทกัษะ สามารถปฏิบตัจิริงและมีสว่นร่วมในการสงวนสิ่งแวดล้อม 
 จากเป้าหมายในการรณรงค์เพ่ือสง่เสริมให้เด็กรักสิ่งแวดล้อม กระบวนการท่ีให้เดก็ได้เรียนรู้
และท าให้เป้าหมายนีเ้ป็นจริงขึน้มาได้นัน้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบตัิจริงกบัเด็กโดยเฉพาะ 
ตัง้แตเ่ดก็ปฐมวยั ซึง่เป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงอายตุัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสดุของการ
พฒันาการทัง้ทางด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคม และบคุลิกภาพ เป็นวยัท่ีเรียกวา่ชว่งพลงั
แหง่การเจริญเตบิโต งอกงามส าหรับชีวิต แนวคิดเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากการมองเด็ก ในทศันะของ
การท่ีเดก็มีพฒันาการด้านตา่งๆแตกตา่งจากวยัอ่ืน  ๆในชว่งชีวิตของการเป็นมนษุย์ (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2538: 8) ดงันัน้การปลกูฝังเดก็วยันีมี้คา่นิยม ทศันคติท่ีดีตอ่การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จึงนบัเป็นแนวทาง
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หนึง่ท่ีแก้ปัญหาได้อยา่งยัง่ยืนไมใ่ห้สิ่งแวดล้อมถกูท าลายยอ่ยยบัไปกบัโลกของเรา เพราะเดก็ในวนันีคื้อ 
ผู้ใหญ่ในวนัหน้า ถ้าเขามีความรู้ในการท่ีไมท่ าผิดตอ่สิ่งแวดล้อมในวยัเดก็ ก็จะท าให้เขาปฏิบตัท่ีิดีตอ่
สิ่งแวดล้อมในอนาคตได้   ดงันัน้วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมถกูท าลายและป้องกนั มิให้สิ่งแวดล้อมถกู
ท าลายสร้างขึน้ในเด็ก จงึนบัเป็นวิธีการท่ีแก้ไขปัญหาโลกได้ตรงประเดน็ท่ีสดุ ดงันัน้เด็กปฐมวยัควร
ได้รับการปลกูฝังให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีดีในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมตอ่ไป  (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์.  
2544: 4)  
 การให้การศกึษาจงึเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพปลกูฝังให้ตระหนกั 
ถึงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 
2535: 5 - 7) การสอนเน้นเดก็เป็นศนูย์กลางจะท าให้เด็กเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  เม่ือต้องการให้
เดก็เรียนรู้สิ่งใด  ต้องตรงกบัความสนใจและความแตกตา่งของเดก็ (กลุยา  ตนัตผิลาชีวะ. 2543: 35 - 
36)  และหลงัจากท่ีมีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้ก าหนดให้จดัการศกึษา ท่ียึด
หลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความส าคญัท่ีสดุ ครูต้องมีกระบวนการเรียนการสอนเน้นการจดัเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมหลากหลายสอดคล้องกบัความสนใจและความแตกตา่งระหว่างบคุคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การฝึก ปฏิบตัิการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง ให้ผู้ เรียนได้พฒันา
อยา่งเตม็ศกัยภาพของตนเองจดัให้การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาและทกุสถานท่ี (ส านกังานคณะกรรมการ
ศกึษา แหง่ชาต.ิ  2543: 6)    
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั (Children as a Researcher) เป็นวิธีการสอนท่ี ดร.สิริมา   
ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้พฒันาขึน้ซึง่เป็นการสอนท่ีให้ผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางของการ
เรียนรู้ ซึง่ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ได้ลงมือศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความจริงตาม
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นและความถนดัของตน ในการเรียนรู้เด็กจะได้สร้างองค์ความรู้พร้อมกับ
แก้ปัญหาและค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึง่มีการวางแผนลว่งหน้าวา่จะศกึษาค้นคว้าอยา่งไร มากน้อยเพียงใด 
จากแหลง่ใด วิธีการอยา่งไร จากนัน้ลงมือด าเนินการศกึษาค้นคว้า สงัเกต จดจ าบนัทกึข้อมลู สรุป
ความรู้ท่ีได้ จดัท าผลงานความรู้และน าเสนอ รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปสืบค้น และแสวงหาความรู้ตอ่ไป  
นบัเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นไปอย่างธรรมชาต ิ มีกระบวนการค้นหาความรู้ท่ีเช่ือถือได้เกิดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีล าดบัขัน้ตอน โดยเด็กได้เรียนรู้ค้นพบและแก้ปัญหา ตดัสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งท่ี
อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัมุ่งส่งเสริมให้เด็กมี
ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีขัน้ตอนดงันี ้ (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545)  ขัน้ท่ี 1 ทบทวน
ความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ เด็กได้อภิปราย พดูคยุถึงหวัเร่ืองท่ีต้องการศกึษาร่วมกนั ซึง่จะ
ชว่ยพฒันาความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและเลือกศกึษาสิ่งแวดล้อมท่ีตนสนใจ ขัน้ท่ี 2 เด็กค้นคว้า 
วิจยัหาความรู้ ในขัน้นีเ้ดก็จะได้ลงมือปฏิบตัจิริงและครูกระตุ้นให้เดก็คดิหาค าตอบด้วยการตัง้ค าถาม
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ซึง่จะชว่ยสง่เสริมความรู้ความเข้าใจประโยชน์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม สง่เสริมแนวทางให้เกิดความ
รักในสิ่งแวดล้อมและร่วมปฏิบตัใินการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในทกุโอกาสท่ีท าได้  ขัน้ท่ี 3 ทบทวนความรู้ 
เดก็ชว่ยกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือน าเสนอผลงานให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในความส าคญัของ
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 จากแนวคดิและเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัเห็นวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กลงมือปฏิบตัิ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า รู้จกัวิธีการศกึษาค้นคว้าน าเสนอ 
ผลงานซึง่เป็นการเรียนรู้อยา่งธรรมชาต ิ  และตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล  ซึง่กระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบเด็กนกัวิจยันีส้ามารถจะปลกูฝังความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมได้  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษา
ผลของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีมีตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั   
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีมีตอ่ความรู้ 
ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  โดยแยกเป็นจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี  ้
              1. เพ่ือศกึษาระดบัของความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจ าแนก 
รายด้านท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั 
การเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
 การศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัในการท่ีจะจดัรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัซึง่เป็นรูปแบบท่ียดึผู้ เรียนเป็น
ส าคญัมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
เด็กปฐมวยั  รวมทัง้การพฒันาความรู้ด้านอ่ืนๆของเด็กปฐมวยัตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ เด็กปฐมวยั ชาย - หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  ซึง่มี 2 ห้องเรียน  จ านวน  70  คน 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ เด็กปฐมวยั ชาย - หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยาเขต 2 ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่ายด้วยการจบัฉลาก 1 ห้องเรียน 
จากจ านวน 2 ห้อง แล้วท าการจบัสลากนกัเรียนจ านวน 20 คน เพ่ือก าหนดเป็นกลุม่ทดลอง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
 2. ตวัแปรตาม  ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ท าการทดลอง
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 45  นาที กลุม่ตวัอยา่งได้รับการทดลองทัง้สิน้ 40 ครัง้
ตามแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวัย หมายถึง นกัเรียนชาย - หญิง อายรุะหวา่ง 5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยูช่ัน้
อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
ศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  
 2. การจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนมีความส าคญั
เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ ซึง่ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ได้ลงมือค้นคว้า แสวงหาความรู้  
เดก็จะได้สร้างองค์ความรู้  พร้อมกบัแก้ปัญหาและค้นพบสิ่งใหม่ๆ  กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยั มีดงันี ้
  ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ หมายถึง ครูศกึษาความต้องการ
ของผู้ เรียนโดยการสนทนา ซกัถาม ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กรวมถึงการเล่าประสบการณ์เดิม
เก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและเลือกศกึษาสิ่งแวดล้อมท่ีตน
สนใจ จากนัน้ครูตัง้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ วางแผนกิจกรรมสนบัสนนุสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู้โดย
กิจกรรมต้องสมัพนัธ์กนักบัเร่ืองท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมใน
ทกุๆ ด้าน 
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  ขัน้ท่ี 2 ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ หมายถึง ก าหนดแหลง่เรียนรู้ท่ีอยูใ่กล้ตวัเดก็ ครูพา
เดก็ไปศกึษาท่ีแหลง่เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง  ในระหวา่งด าเนินกิจกรรมศกึษาท่ีแหลง่เรียนรู้ 
เด็กจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ต้องการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มคา่ และ
สง่เสริมแนวทางให้เกิดความรักในสิ่งแวดล้อมและร่วมปฏิบตัจิริงในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในทกุโอกาส    
ท่ีท าได้ โดยระหว่างท ากิจกรรมครูจะกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจท่ีจะสงัเกตสิ่งตา่งๆ รวมถึงการตัง้ค าถาม  
ให้เดก็ได้ลองคิดหาค าตอบ จากนัน้ให้เดก็เลือกหวัข้อท่ีจะศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ โดยครูกระตุ้นให้เดก็
เลือกกิจกรรมตามความสนใจของเดก็  จากนัน้ครูท าแผนท่ีความคดิจากค าตอบของเด็ก  เพ่ือเช่ือมโยง
ความคิดของเด็กทุกคน เม่ือเห็นภาพรวมแล้วครูจดักิจกรรมให้เด็กได้เลือกตามความสนใจ หลงัจาก
นัน้จึงให้เด็กสรุปและจดัท าผลงานความรู้และให้เด็กสืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ตอ่ไป 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้ทบทวนความรู้ หมายถึง ขัน้ท่ีครูประเมินเด็กจากการสงัเกตพฤตกิรรม พดูคยุ 
การท าผลงานและการน าเสนอผลงานของเด็ก เพ่ือท าการประเมินความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก 
 3. ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งท่ีสัง่สมมาจากการศกึษาเลา่เรียน การ
ค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้  ดีขึน้  
และใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่   ซึง่แบง่เป็น  4  ด้าน ดงันี ้
  3.1 ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ หมายถึง การท่ีเด็กแสดงออกวา่  ต้องการดแูลรักษาต้นไม้ 
ให้เตบิโตสวยงาม  และใช้ประโยชน์กบัต้นไม้อยา่งคุ้มคา่   
  3.2  ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ หมายถึง การท่ีเดก็แสดงออกวา่ ต้องการดแูลรักษาน า้ให้ 
ดีขึน้  และใช้ประโยชน์กบัน า้อยา่งคุ้มคา่   
  3.3 ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ หมายถึง การท่ีเดก็แสดงออกวา่ ต้องการดแูลรักษาสตัว์ไม่
ท าร้ายสตัว์  และใช้ประโยชน์กบัสตัว์อยา่งคุ้มคา่   
  3.4 ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ คือ การท่ีเด็กแสดงออกวา่ ต้องการดแูลรักษาอากาศให้
ดีขึน้ หลีกเล่ียงอากาศท่ีเป็นพิษ   และใช้ประโยชน์กบัอากาศอยา่งคุ้มคา่ 
  ซึง่วดัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมวดัได้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมจ านวน 30 ข้อโดยแบง่เป็น  ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 8 ข้อ  ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  
7 ข้อ ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ 8 ข้อ  ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ 7 ข้อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาผลความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัท่ีเด็กแสดงออก
วา่ต้องการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์จากความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมอยา่งคุ้มคา่โดยใช้การจดั 
การเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
 
 
 
    
 
 
 

ภาพประกอบ  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัหลงัการทดลองมีการเปล่ียนแปลงของ
ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 

 

        การจดัการเรียนรู้ 

        แบบเดก็นกัวิจยั 

ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั 

1. ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 

2. ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ 

3. ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ 

4. ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ 
 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

  
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอหวัข้อตอ่ไปนี  ้
 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
  1.2 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.3 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบนกัวิจยั 
  1.4 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.5 ลกัษณะกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.6 บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
  1.7 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.8 ทกัษะการเรียนรู้ของเดก็นกัวิจยั 
  1.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ในการการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
  2.2 ความหมายของความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.3 สิ่งแวดล้อมศกึษา 
  2.4 การปลกูฝังเดก็ปฐมวยัมีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.5 หลกัส าคญัในการปลกูฝังเดก็ปฐมวยัมีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.6 แนวการจดัประสบการณ์สง่เสริมเดก็ปฐมวยัมีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
  2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
  1.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ เจอร์ลอม บรูเนอร์ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาต.ิ 2540: 125 – 126; อ้างอิงจาก Bruner, J.S.) กลา่วถึง ทฤษฎีเก่ียวกบัแนวคิดของบรูเนอร์ 
เป็นแนวคดิเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยเช่ือวา่ เดก็ทกุระดบัชัน้มีการพฒันาสามารถเรียนรู้เนือ้หาวิชาใดก็ได้
ถ้ามีการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก การเรียนรู้ตามแนวคิดจองบรูเนอร์ 
แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้
    1. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive Representation) เป็นขัน้การเรียนรู้ท่ี
เกิดจากประสาทสมัผสั ดตูวัอยา่งและการท าตาม เป็นช่วงตัง้แตเ่กิดจนถึง 2 ขวบ เชน่กรณีท่ีเด็กเล็ก
นอนอยูใ่นแปลและเขยา่กระดิง่ขณะท่ีเขยา่บงัเอิญกระดิง่ตกข้างแปล เดก็จะหยดุนิดหนึง่แล้วยกมือ  
ขึน้ด ู เดก็ท าทา่ทางประหลาดใจ และเขยา่มือเลน่ตอ่ไปโดยไมมี่กระดิง่นัน้ เพราะเดก็คิดวา่มือนัน้ คือ
กระดิง่ และเม่ือเขยา่มือเด็กก็จะไมไ่ด้ยินเสียงกระดิง่นัน้แสดงวา่เดก็สามารถถ่ายทอดสิ่งของ (กระดิง่) 
แทนประสบการณ์ด้วยการกระท า ขัน้นีต้รงกบัขัน้ Sensory motor ของพีอาเจต์ 
    2. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการลองดแูละจินตนาการ (Iconic Representation) เป็นขัน้
ท่ีเดก็เรียนรู้ในการมองเห็น และใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ จากตวัอย่างของพีอาเจต์ คือ เม่ือเด็กอายมุาก
ขึน้ 2 - 3 เดือน ท าของเลน่ตกข้างเปล เดก็จะมองหาของเลน่นัน้ ถ้าผู้ใหญ่แกล้งหยิบเอาไปเดก็จะ
หงดุหงิด ร้องไห้ เม่ือมองไมเ่ห็นของ บรูเนอร์ กลา่วว่าการท่ีเดก็มองหาของเลน่และร้องไห้หรือแสดง
อาการหงดุหงิดเม่ือไมพ่บของแสดงให้เห็นวา่ ในวยันีเ้ด็กมีภาพแทนใจ(Iconic Representation) ซึง่
ตา่งกบัวยัท่ีเดก็คดิวา่การสัน่มือ การสัน่กระดิง่เป็นของสิ่งเดียวกนัเม่ือกระดิง่ตกหายก็ไมส่นใจแตย่งัคง
สัน่มือตอ่ไปในขัน้นีต้รงกบัขัน้ Concrete Representation ของพีอาเจต์ 
    3. ขัน้การเรียนรู้โดยการใช้สญัลกัษณ์ (Symbolic Representation) เป็นขัน้ท่ีเดก็
สามารถจะเข้าใจการเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมตา่งๆ ได้ เป็นพฒันาการด้านความรู้ความเข้าใจ เดก็
สามารถคิดหาเหตผุล และในท่ีสดุจะเข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ ขัน้นีต้รงกบัขัน้ Formal Operation 
ของพีอาเจต์ 
 
  1.1.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของพีอาเจต์ (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2547: 36 – 39; อ้างอิงจาก Piajet, J) ได้สรุปทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ ไว้วา่ มนษุย์
มีความสามารถในการสร้างความรู้ผา่นการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมซึง่ปรากฏอยูใ่นตวัเดก็ตัง้แต่
แรกเกิดความสามารถนีคื้อ การปรับตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการท่ีเดก็สร้างโครงสร้างตาม
ความคดิ (Scheme) โดยการมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิ่งแวดล้อม 2 ลกัษณะคือ เด็กพยามยามปรับตวั
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ให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมโดยซึมซบัประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างสติปัญญา 
(Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดลุในโครงสร้างความคดิความเข้าใจ 
(Equilibration) ความสามารถนีเ้ป็นสว่นส าคญัของโครงสร้างทางสมองนอกจากนีพี้อาเจต์เน้นเร่ือง
การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ เม่ือเด็กมีปฏิสมัพนัธ์กับเพ่ือนและผู้ ใหญ่ในการเข้าสงัคมนัน้ๆ  อิทธิพล  ของ
ทฤษฏีนีมี้บทบาทในการจดัแนวประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั คือ ให้เดก็เรียนรู้โดยให้โอกาสในการเลน่ 
การส ารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือกตดัสินใจและแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง ความสามารถทาง
สตปัิญญาของมนษุย์ในการเรียนรู้ตามแนวคดิของพีอาเจต์ ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
 

กระบวนการเกิดการสมดลุในโครงสร้างความคดิ 
และความเข้าใจ (Equilibration) 

  
                1.การซมึซบัประสบการณ์                    2.การปรับโครงสร้างสติ                               
การซมึซบั              ความตอ่เนื่องของการรับรู้จาก                ปัญญา การรับรู้การเปลีย่น               การปรับโครง 
ประสบการณ์                    ประสบการณ์เดิม                            แปลงและการเจริญ                  สร้างสติปัญญา                          
Assimilation                                                                                  เติบโต                            Accommodation 
 
 
      ความสมดลุของโครงสร้างความคิดและความเข้าใจ (Equilibration) คือความสมดลุระหวา่งการรับรู้ 
      และประสบการณ์เก่าและใหญ่ เป้นกระบวนการคิดเกิดขึน้ตอ่เนื่องตลอดเวลาที่เป็นการรับรู้เร่ืองใหญ่แล้ว     
      น าไปสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัการรับรู้เดิม ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในความคิดและความเข้าใจตามมา 
 

 
ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ของกระบวนการเกิดสมดลุในโครงสร้างความคดิ 
และความเข้าใจระหวา่งการซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้างทาง 

สตปัิญญา(Accommodation) 
               ท่ีมา: สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. (2550). วิชา ECED 201 การศึกษาปฐมวยั. หน้า 56. 
 

 พฒันาการทางสตปัิญญาตามทฤษฏีของพีอาเจต์เป็นไปตามล าดบัขัน้ดงันี ้
         อาย ุ0-2 ปี ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimoter) เดก็เรียนรู้โดยใช้ประสาท
สมัผสั เชน่ ปาก ตา ห ูสิ่งแวดล้อมรอบตวั 
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         อาย ุ2-6 ปี ขัน้ความคิดก่อนเกิดปฏิบตักิาร (Intuitive or Preoperational) เดก็เรียนรู้ภาษาพดู 
สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ทา่ทาง ในการส่ือความหมาย รู้จกัสิ่งท่ีเป็นตวัแทน (Representation) โครงสร้าง
สติปัญญาแบบง่ายๆ สามารถหาเหตผุลอ้างอิงได้มีความเช่ือในความคิดของตนเองอย่างมาก ยดึ
ตนเองเป็นศนูย์กลาง (Egocentric) เลียแบบพฤตกิรรมของผู้ใหญ่ 
         อาย ุ 7-11 ปี ขัน้ปฏิบตักิารคดิแบบรูปธรรม (Concrete Operations) รับรู้รูปธรรมได้ดีใช้
เหตผุลสร้างกฎเกณฑ์ เห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆเป็นนามธรรม 
        อาย ุ11-16 ปี ขัน้ปฏิบตัิการคดิแบบนามธรรม (Formal Operations) เดก็รู้จกัคิดหาเหตุผล 
มีระบบคาดคะเน ตัง้สมมุติฐาน แก้ปัญหา พฒันาการทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์มีความคดิเทา่
ผู้ใหญ่ 
 สรุปทฤษฏีพฒันาการทางสตปัิญญาของพีอาเจต์ได้ว่า มนษุย์สามารถปรับตวั 
โดยมีกระบวนการท่ีส าคญั 2 อยา่งคือ การซมึซบัประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้าง
สตปัิญญา (Accommodation) ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตแ่รกเกิดและพีอาเจต์ ยงัแบง่พฒันาการเป็นขัน้ซึง่เป็นไป
ตามล าดบั ในระดบัชัน้อนบุาลเด็กจะเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสมัผสั ใช้สญัลกัษณ์แทนวตัถท่ีุอยู่
รอบๆตวัได้ มีพฒันาการทางภาษา และยงัยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง 
         
   1.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ บรูเนอร์ สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2547: 50) กลา่วถึงทฤษฏี
เก่ียวกบัแนวคดิของบรูเนอร์วา่ การท่ีศกึษาวา่เด็กเรียนรู้อยา่งไร ควรศกึษาตวัเดก็ในชัน้เรียน ไมค่วรใช้
หนหูรือนกพิราบ ทฤษฏีของบรูเนอร์เน้นหลกัการ กระบวนการคดิ ซงึประกอบด้วยลกัษณะ 4 ข้อคือ 
แรงจงูใจ (motivation) โครงสร้าง (structure) ล าดบัขัน้ความตอ่เน่ือง (sequence) และการเสริมแรง 
(reinforcement) 
           ส าหรับในหลกัการท่ีเป็นโครงสร้างของความรู้ของมนษุย์ บรูเนอร์ แบง่ขัน้พฒันา 
การคิดในการเรียนรู้ของมนษุย์ออกเป็น 3 ขัน้ด้วยกนั ซึง่คล้ายคลงึกบัขัน้พฒันาการทางสตปัิญญาของ 
พีอาเจต์ ได้แก่ 
    1. ขัน้การกระท า (Enactive Stage) เดก็เรียนรู้จากการกระท าและการสมัผสั 
    2. ขัน้คิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ  (Piconic  Stage) เดก็เกิดความคดิจาก
การรับรู้ตามความเป็นจริงและการคิดจากจินตนาการด้วย 
    3. ขัน้ใช้สญัลกัษณ์และความคดิรวบยอด (Symbolic Stage) เดก็เริมเข้าใจเรียนรู้
ความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ รอบตวั และพฒันาความคดิรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งท่ีพบเห็น 
    สรุปทฤษฏีของบรูเนอร์ได้ว่า การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยันัน้สามารถเรียนได้ทุก
เนือ้หาวิชาแตต้่องจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียนจดักิจกรรมท่ี
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ให้เดก็ได้เผชิญปัญหา กิจกรรมท่ีจดัให้เดก็นัน้ต้องสร้างแรงจงูใจให้เดก็อยากค้นหาค าตอบในกิจกรรม
ต้องเปิดโอกาสในการลงมือปฏิบตัิโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการ
ค้นคว้าหาความรู้       
 
 1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
                     สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) เป็นผู้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้จากการพฒันา
โครงการเด็กนกัวิจยัและการประเมินท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญัได้ให้ความหมายการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัได้ว่า  การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั (Children as a Researcher) เป็นการสอนท่ีผสมผสาน
วิธีการสอน การเรียน การประเมินและการแนะแนวให้ควบคูก่ลมกลืนเป็นกระบวน การเดียวกนัในชัน้
เรียนโดยเน้นเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนรู้ด้วยวิธีการวิจยั ซึง่มีความหมายถึงการใช้ปัญญา 
ท าให้เกิดปัญญา ซึง่ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ได้ลงมือศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ 
ความจริงตามความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและความถนดัของตนในการเรียนรู้ เด็กจะได้สร้างองค์ความรู้ 
พร้อมกบัการแก้ปัญหาและค้นพบสิ่งใหม่ๆ  ซึง่มีการวางแผนลว่งหน้าว่าจะศกึษาค้นคว้าอยา่งไร มาก
น้อยเพียงใด จากแหลง่ใด วิธีการอย่างไร และลงมือด าเนินการศกึษาค้นคว้า สงัเกต จดจ า บนัทกึข้อมลู 
สรุปความรู้ท่ีได้  จดัท าผลงานความรู้และน าเสนอ รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปสืบค้น และแสวงหาความรู้
ตอ่ไปนบัเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นไปอยา่งธรรมชาต ิ มีกระบวนการค้นหาความรู้ท่ีเช่ือถือได้  เกิดการเรียนรู้
เป็นไปอยา่งมีล าดบัขัน้ตอน โดยเดก็ได้เรียนรู้ค้นพบและแก้ปัญหา ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในสิ่งท่ี
อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 1.3 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
         สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
ดงันี ้
  1. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความถนดัของนกัเรียนทกุด้าน 
  2. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือศกึษาค้นคว้าหาค าตอบสร้างสรรค์ความรู้  ด้วย
ตนเองตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น จงึเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและ     ได้
ลงมือปฏิบตัจิริง 
  3. สามารถจดัการเรียนรู้ได้ทกุสถานท่ี อาทิ ในห้องทดลอง ห้องสมดุ ภาคสนาม  
สวนสตัว์ สวนพืช เป็นต้น 
  4. ก าหนดแหลง่เรียนรู้ควรเป็นแหลง่เรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน  ใกล้บริเวณโรงเรียน  
ตลอดจนสถานท่ีส าคญัในจงัหวดั  หรือสิ่งท่ีสะท้อนถึงภมูิปัญญาในท้องถ่ิน 
  5. นกัเรียนสามารถศกึษา  ซกัถาม  จากบิดามารดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนท่ี 
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เป็นผู้ รู้ในสาขาวิชา  
  6. ใช้เป็นกิจกรรมการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคูไ่ปกบัการสอนอยา่ง
ตอ่เน่ือง  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการประเมิน ได้รับการประเมินในสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถ
ท าได้ ถือวา่เป็นการประเมิน ผลการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
  7. ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหวา่งการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน ซกัถามและตอบ
ค าถามผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง  ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีรู้จกัเดก็และสามารถแนะน าผู้ เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้สงูสดุได้ 
  8. สามารถน าการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  มาเป็นหวัข้อวิจยัให้ครูท าวิจยัใน 
ชัน้เรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนได้ 
 
 1.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
       สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้แบง่ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัโดย
มีกระบวนการดงันี ้
        1.  ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ 
   ครูศกึษาธรรมชาตแิละความต้องการของผู้ เรียนโดยอภิปราย ซกัถาม ความอยากรู้
อยากเห็น และความต้องการของเดก็ในเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้  จากนัน้สร้างแผนท่ีความคดิเพ่ือให้เด็กได้
เห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีต้องการจะเรียนรู้ และเจาะลึกถึงเร่ืองท่ีเด็กต้องการเรียนรู้ มากท่ีสดุ ครู
เช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กต้องการเรียนรู้กบัจดุประสงค์ เนือ้หาในหลกัสตูร เพ่ือการวางแผนจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้มีความตอ่เน่ือง บรูณาการสาระการเรียนรู้  และสิ่งท่ีเดก็ต้องการจะเรียนรู้ให้สมัพนัธ์กนั โดย
ครูเป็นผู้วางแผนกิจกรรมสนบัสนนุสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้องกบัวิถีชีวิตจริงตามภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
  2.  ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ 
        2.1 ก าหนดแหลง่เรียนรู้ ครูและเดก็ร่วมก าหนดแหลง่เรียนรู้จากเร่ืองท่ีเด็กต้องการ
ศกึษา  ซึง่แหลง่เรียนรู้อาจจะเป็นในห้องเรียน  สถานท่ีตา่งๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลง่เรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน (ซึง่การก าหนดแหล่งเรียนรู้นีอ้าจเช่ือมโยงกบัการศกึษาเร่ืองในภมูิปัญญาท้องถ่ิน) 
        2.2 ศกึษานอกสถานท่ี ครูพาเดก็ให้ได้รับประสบการณ์จริงจากแหลง่เรียนรู่ท่ีก าหนด 
โดยให้นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงโดยการศกึษานอกสถานท่ี อาจเป็นการศกึษาในโรงเรียนหรือสถานท่ี
นอกโรงเรียน ซึง่กิจกรรมนีค้วรให้ความรู้พืน้ฐานแก่เดก็เพ่ือให้เดก็เกิดความสนใจ สร้างข้อปัญญาท่ีจะ
ศกึษาหาความรู้ตอ่ไป 
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        2.3 การเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา ในระหว่างท่ีศกึษานอกสถานท่ีจากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนด
แล้ว ครูกระตุ้นให้เด็กเลือกเร่ืองท่ีจะศกึษาตามความสนใจของเดก็ ตัง้ประเดน็ค าถาม ในเร่ืองท่ีเดก็
สนใจ โดยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสยัอยากเรียนอยากรู้ ทัง้นีค้วรสนใจกับค าตอบของเด็กทุกคน  
เพ่ือให้เดก็อยากเข้ามามีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ 
        2.4 ท าแผนท่ีความคิด ครูสร้างภาพแผนท่ีความคิดจากค าตอบของนกัเรียนทกุคน 
เพ่ือให้เดก็ได้เห็นภาพรวม และการเช่ือมโยงความคิดของเดก็ทกุคนท่ีอยากเรียนรู้ 
        2.5 ศกึษาค้นคว้า ขีดเขียนและจดบนัทกึ  ดงันี ้
     2.5.1 ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนดัของ 
แตล่ะคน  
     2.5.2 เด็กค้นคว้าความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็นจากแหลง่ความรู้ท่ีครู
จดัเตรียม เชน่ สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง 
     2.5.3 เด็กค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบจากแหลง่ความรู้ท่ีบ้าน 
     2.5.4 ครูเตรียมแหลง่ข้อมลูทัง้ท่ีเป็นส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบงาน และวสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ หรือศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีมีข้อมลูความรู้ ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกศกึษา 
     2.5.5 ครู/พอ่แม ่ บนัทกึหลกัฐานการค้นคว้าศึกษา ทดลอง ด้วยการเขียนค าพดู
สัน้ๆ ของเดก็  เดก็วาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ   
                      2.6 สรุปและจดัท าผลงานความรู้   ครูกระตุ้นให้เดก็สรุปผลจากการศกึษาค้นคว้าใน
เร่ืองนัน้ ซึง่เด็กน าเสนอผลการค้นคว้า โดยการพดู ตอบค าถามตลอดจนน าผลงานจากภาพวาดหรือ
งานท่ีประดิษฐ์ขึน้มาหรือแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุ้นให้เพ่ือนซกัถามแสดงความคิดเห็น 
และยกย่องชมเชยในผลงานของเดก็ทกุคน 
        2.7 น าเสนอสืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่   ครูกระตุ้นให้เดก็มีความภาคภมูิใจใน
เร่ืองท่ีตนเองศกึษา  พร้อมทัง้สร้างแนวคิดให้เดก็น าผลความรู้และผลงานท่ีศกึษาไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป  
ซึง่กระบวนการเรียนรู้ในขัน้นีเ้ป็นผลการเรียนรู้ของเดก็อย่างองค์รวม เดก็เกิดความภาคภมูิใจวา่ตนเอง
มีจดุเดน่และความสามารถในด้านใดบ้าง  เป็นการกระตุ้นให้เดก็เกิดความอยากการเรียนรู้ตอ่ไป 
        3.  ขัน้การประเมินผล 
        3.1 ขอบเขตของการประเมินการประเมินผลส าเร็จของการสอนด้วยเทคนิคเด็กนกัวิจยั   
เป็นการประเมินเก่ียวกบัพฒันาการเรียนของผู้ เรียน  สนใจใฝ่หาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองการสงัเกตพฤตกิรรม
ของเดก็ พฤติกรรมเดน่ของเดก็ ผลงานของเดก็ และทกัษะการแสดงออกทกุด้านและประเมินตาม
สภาพจริง โดยมีตวัอยา่งการประเมินดงันี ้
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       3.2 การประเมินการแสดงออกของพฒันาการเดก็ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการทาง 
ด้านร่างกาย  พฒันาการทางด้านสติปัญญา พฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ และพฒันาการทาง 
ด้านสงัคม 
      3.3 การสงัเกตพฤติกรรมของเดก็นกัวิจยั ได้แก่ การสงัเกต การสืบค้นการศกึษาค้นคว้า
ข้อความรู้ การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การส่ือความหมายกระบวนการกลุม่การวางแผน 
การตดัสินใจ ความคดิสร้างสรรค์ การแก้ไขข้อขดัแย้ง การค้นคว้าหาค าตอบ การแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น การมีสว่นร่วมการแก้ไข  การค้นคว้าหาค าตอบด้วยเวลาจ ากดั การสรุปข้อความรู้ การแสดง
ความคดิเห็นความรู้สกึ การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบในบทบาท การท างานร่วมกนั มนษุย์สมัพนัธ์ 
การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั 
      3.4 การแสวงหาความรู้ นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นกัเรียนฝึกปฏิบตัิจนค้นพบความถนดัและวิธีการของตนเอง  นกัเรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากกลุม่ นกัเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออกอยา่งชดัเจน
และมีเหตผุลนกัเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบแก้ปัญหา นกัเรียนได้ฝึกค้นรวบรวมข้อมลูและ
สร้างสรรค์ความรู้ ด้วยตนเอง นกัเรียนเลือกท ากิจกรรมตาม ความสามารถความถนดั และความสนใจ
ของตนเองอย่างมีความสขุ นกัเรียนฝึกตนเองให้มีวินยัและรับผิดชอบในการท างาน นกัเรียนฝึกประเมิน 
ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้ อ่ืน 
                    3.5 ผลงานของเดก็ 
        4. วิธีการประเมินใช้เทคนิคการประเมินแบบทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการสว่นใหญ่
แล้วใช้การประเมินแบบไมเ่ป็นทางการ  โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินหลากหลาย ได้แก่ การทดสอบ 
การประเมินสร้างความรู้จกันกัเรียน การประเมินด้วยการพดูคยุ การประเมินด้วยการสงัเกต การประเมิน
สภาพจริงและพอร์ตโฟลิโอ 
 
 1.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
  สิริมา    ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้แบง่ลกัษณะกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั
มีกิจกรรมหลกัท่ีส าคญั คือ 
  1. การส ารวจแหลง่เรียนรู้ กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมให้เดก็ได้ศกึษาแหลง่เรียนรู้ ซึง่อาจเป็น
แหลง่เรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน กิจกรรมส ารวจนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีพฒันาให้เด็กรู้จกัการ
แสดงหาข้อมลู โดยใช้ทกัษะการสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสั การมอง การด ูการฟัง การซกัถาม ส่วนใหญ่
แล้วเดก็มกัจะสงัเกตและใช้ค าถามถามครู ซึง่ตอนนีใ้นระยะแรกครูจะต้องเป็นผู้คอยสงัเกตกระตุ้นให้
เดก็ซกัถาม โดยใช้ค าถาม เช่น อะไร ท าไม อยา่งไร เป็นต้น 
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  2. การเลือกตดัสินใจเรียนรู้เร่ืองใหมข่องเดก็กิจกรรมนี ้  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้พฒันาการ
เลือกตดัสินใจและความเป็นตวัของตวัเอง เน่ืองจากการจดัจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยันีเ้ด็กมีโอกาส
ได้เลือกท่ีจะเรียนรู้ตามความต้องการของเดก็ และครูควรตระหนกัให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกตดัสินใจใน
เร่ืองตอ่ไปนี ้ การเลือกตดัสินใจในหวัข้อเร่ืองท่ีสนใจศกึษาเลือกกิจกรรมท่ีจะท า การใช้อปุกรณ์ตา่งๆ 
ระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะเร่ือง และอ่ืนๆ โดยสว่นมากแล้วครูควรให้ค าแนะน ากบัเดก็ในระยะแรก
ก าหนดเวลา เสนอกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เดก็ลองท ารวมทัง้ผลงานของเด็ก  ทัง้นีค้วรเปิดโอกาสให้
เดก็ได้มีโอกาสเลือกมากท่ีสดุ 
  3. กิจกรรมการสืบค้น กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมุง่ให้เด็กได้มีโอกาสค้นพบสิ่งเรียนรู้ใหม่
โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบตัจิริง การประกอบอาหาร การท ากิจกรรมศลิปะ
ตา่งๆ การวาดภาพ การอา่นหนงัสือ การแสดงบทบาทสมมต ิ การเลน่ละคร การประดษิฐ์ การสร้าง
จินตนาการ 
  4. กิจกรรมสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง  เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้  เดก็ๆ มีหวัข้อเร่ืองท่ีจะ
ศกึษามากมาย ดงันัน้คณุครูควรสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง ขอความร่วมมือกบัผู้ปกครองให้
ชว่ยเหลือในการสอน ความชว่ยเหลืออาจออกมาในรูปของการเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากร การพาเด็ก
ออกไปนอกสถานท่ีให้ผู้ปกครองชว่ยดแูลเด็กร่วมกนั  การบริจาคอปุกรณ์และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เป็นต้น 
ผู้ปกครองเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมผลิตผลงานการจดัแสดงกิจกรรมนี ้
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความภมูิใจให้กบัเดก็ และคณุครูควรจดักิจกรรมนีท้กุครัง้หลงัจากสิน้สดุการเรียนรู้
เร่ืองนัน้ ๆ ผลงานของเดก็แสดงถึงกระบวนท่ีเด็กได้เรียนรู้ ขัน้ตอนการท างานของเดก็และแสดงออกถึง
ความสามารถท่ีแฝงอยูใ่นตวัเดก็และพยายามในการเรียนรู้  ในการจดัแสดงผลงานนีถ้้าครูมีโอกาสควร
เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมช่ืนชมในผลงานและเปิดโอกาสให้เดก็ทกุคนได้เลา่เก่ียวกบัผลงานของตนเอง  
กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีคณุครูต้องจดัแสดงงานของเดก็ทกุครัง้ท่ีใช้สอนแบบนี  ้
 
 1.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
        สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กล่าวถึงบทบาทครูในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั
ไว้ดงันี ้ 
  ด้านความรู้ 
  1. ครูต้องมีหลกัการและแนวคดิในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเดก็เป็นส าคญั 
โดยให้เดก็ปฏิบตั ิคดิเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น 
  2. ครูต้องมีความรู้ในด้านพฒันาการของเดก็ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์สงัคม
และสตปัิญญา โดยใช้วิธีการสร้างความรู้จากนกัเรียน (Sizing - up) โดยการเป็นนกัสงัเกตท่ีเช่ียวชาญ
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เก่ียวกบัพฤติกรรมของเดก็ โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกของระยะเวลาชว่งเปิดเทอมและหรือ  ในช่วงแรก
ของการด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
  3. ในการสอน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าในด้านการศกึษาแหลง่เรียนรู้ให้เดก็มีความรู้
เนือ้หาในการเร่ืองท่ีเด็กจะศกึษา รวมทัง้บริการตา่งๆ ท่ีจะเอือ้ครูในการสอนในเร่ืองท่ีเดก็อยากเรียนรู้ 
  4. ในการจดักิจกรรม ครูต้องเตรียมกิจกรรมท่ีหลากหลาย  การสอนไมค่วรวางกฎเกณฑ์
หรือระเบียบแบบแผน ควรสร้างบรรยากาศเป็นไปอย่างธรรมชาติให้มากท่ีสุด สร้างความอบอุ่นใจ 
หลีกเล่ียงการใช้ค าสัง่โดยไม่จ าเป็น 
     
   ด้านการปฏิบัตกิารสอน 
        1. ครูต้องเตรียมการเรียนการสอนลว่งหน้า 
        2. ในการสอนควรใช้วิธีการสอนแบบบรูณาการ 1) มีการวางแผนส ารวจใช้แหลง่ข้อมลูท่ี
อยูใ่กล้-ไกลตวั เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ชีวิตจริง และภมูิปัญญาในห้องถ่ิน 2) ให้เดก็ได้ลงมือศกึษา
ค้นคว้าแสวงหาความรู้ความจริงด้วยตนเอง  3) เดก็สามารถศกึษา ซกัถามจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรือบคุคลในชมุชนได้ 4) ใช้วิธีการสอนท่ีมีการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของเดก็ควบคูก่บัการสอน
อยา่งตอ่เน่ือง  5) เน้นกระบวนการกลุม่ ท าให้เกิดทกัษะในการท างานโดยปรึกษา พดูคยุ แลกเปล่ียน
ความคดิเห็น และชว่ยเหลือกนั 
         3. ขณะสอน  ครูสง่เสริมให้เด็กแสดงความสนใจในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ใช้ค าถามกระตุ้น
ให้เดก็แสดงความคิดเห็น ให้โอกาสเด็กในการด าเนินการศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่การเรียนรู้
ตา่งๆ ภายใต้การดแูลช่วยเหลือแนะน าของครู 
       4. สร้างบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข  เด็กสามารถ
บอกเหตุผลของการเรียนรู้และสิ่งท่ีได้รับท่ีส าคญัเด็กๆ จะรู้สึกว่าสนุก ไม่เบื่อและได้ความรู้ ช่วยใน
การศกึษาในแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีก้ารสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและเดก็เป็นส าคญั 
      5. จดัการเรียนการสอน โดยให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมรับรู้หรือร่วมมือในการท่ีเดก็เรียนรู้
เร่ืองนัน้ ๆ  
       6. จดัการเรียนการสอน ตามแผนการสอนท่ีวางไว้ ตามขัน้ตอนอย่างตอ่เน่ือง 
      
   ด้านการประเมินผล 
       ใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย อาทิ การสงัเกต การพดูคยุ การจดบนัทกึ การเก็บ
ผลงานเดก็ตลอดจนอาจจะใช้วิธีการทดสอบแบบสัน้ๆ  
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                1.7 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
       สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
เดก็นกัวิจยั เดก็เกิดการเรียนรู้ ดงันี ้
       1. เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนดัของตน 
       2. เด็กได้ลงมือปฏิบตัิและสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
       3. สง่เสริมให้เดก็มีทกัษะ ดงันี ้ความคิดสร้างสรรค์ (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิมไมเ่ลียนแบบ จิต
นาการ) ทกัษะการแก้ปัญหา (ตดัสินใจ แก้ไขข้อขดัแย้ง) กระบวนการเรียนรู้ (วางแผน ค้นคว้า ปฏิบตัิ 
ทดลอง) มนษุย์สมัพนัธ์ (ความร่วมมือ ท างานกลุม่ ชว่ยเหลือแบง่ปัน) การส่ือความหมาย (ถามค าถาม 
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินยั (รับผิดชอบตอ่งาน ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่เวลา รอคอย) ทกัษะการ
สงัเกต (สนใจ อยากรู้ ซกัถาม) และผู้น า (ผู้ ริเร่ิม ผู้ให้ ผู้ รับ) 
      4. เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออกอยา่งอิสระ 
      5. เป็นเทคนิคการสอน - การเรียน ท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั 
      6.  เป็นเทคนิคการประเมินท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั 
      7. ใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์เพ่ือรู้จกัเด็กมากขึน้ 
      8. ใช้เป็นข้อมลูในการท าวิจยัในชัน้เรียนของครู 
      9. เดก็ได้ท างานร่วมกนักบัเพ่ือน พอ่ แม ่และครู 
                   10. เดก็ได้วิพากษ์วิจารณ์วิธีการผลงานทัง้ของตนและคนอ่ืน  
                   11. เดก็ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานท่ีตนสนใจ ถนดัเพ่ือใชใ่นการประเมิน 
 
 1.8 ทักษะการเรียนรู้ของเดก็ 
         สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กลา่วถึงทกัษะการเรียนรู้ของเด็กดงันี ้
         ในการท่ีครูปฐมวยัใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  จากผลของการใช้วิธีการสอน
แบบนีเ้ป็นการสง่เสริมและพฒันาให้เดก็ปฐมวยัมีการพฒันาความสามารถท่ีแสดงถึงพฤตกิรรม  โดยมี
ทกัษะด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้
         1. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกในด้านการมีความคิดหลากหลาย 
ความคดิริเร่ิม มีจินตนาการ พฤตกิรรมการไมเ่ลียนแบบ ซึง่เป็นความสามารถของสมองในการคิด
จินตนาการผสมผสานความรู้ท่ีได้รับและประสบการณ์เดิม ใช้ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ มีลกัษณะเฉพาะ
เป็นของตนเอง 
         2. ทกัษะการแก้ปัญหา  หมายถึง  พฤตกิรรมท่ีเด็กแสดงออกในด้านการตดัสินใจ การ
แก้ไขข้อขดัแย้ง ซึง่เป็นความหมายสามารถในการแก้ปัญหาดงันี ้
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              2.1 ปัญหาของตนเองท่ีต้องแก้ทนัที คือ ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการหรือการกระท า
ของตวัเอง  โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขทนัทีในช่วงเวลานัน้ เชน่ ปัญหาจาก
ความเจ็บ ความหิว ความกลวั เป็นต้น 
              2.2 ปัญหาของตนเองท่ีไมต้่องแก้ไขทนัที คือ ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการหรือการ
กระท าด้วยตนเอง โดยไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน แตไ่มจ่ าเป็นต้องรีบแก้ไขทนัที เชน่ ปัญหาความอยากได้ 
ความชอบเป็นต้น 
               2.3 ปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน คือ ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการหรือการ
กระท าของตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยมีผลเก่ียวข้องซึง่กนัและกนัโดยตรง 
              2.4 ปัญหาของผู้ อ่ืน คือ ปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการหรือการกระท าของผู้ อ่ืน โดย
ไมเ่ก่ียวข้องกบัตวัเอง แตเ่ดก็เห็นเหตกุารณ์หรือในในเหตกุารณ์นัน้ด้วย 
         3. กระบวนการการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเดก็แสดงออก ในด้านการวางแผน ค้นคว้า
ปฏิบตัแิละทดลอง โดยเดก็ได้มีการคดิริเร่ิมด้วยตนเองในการท ากิจกรรมตา่งๆ และครูคอยช่วยเหลือให้
ค าแนะน าและกระตุ้นด้วยค าถาม 
       4. มนษุย์สมัพนัธ์ หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกในด้านการให้ความร่วมมือ  
การท างานกลุม่ การชว่ยเหลือ และมีการแบง่ปัน โดยมีพฤตกิรรมในแตล่ะด้านเฉพาะดงันี ้
              4.1 ความร่วมมือ ได้แก ่ การท่ีเด็กท ากิจกรรมร่วมกนัแล้วแสดงออกในด้านการกระท า
หรือค าพดู ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  
             4.2  การท างานเป็นกลุม่ ได้แก่ การท่ีเดก็เข้าร่วมกิจกรรมโดยการท างานเป็นกลุม่และ
ปฏิบตังิานภายในกลุม่ให้ส าเร็จลลุว่งด้วยดี 
             4.3 การชว่ยเหลือ ได้แก่ การท่ีเดก็จะแสดงพฤตกิรรม การแบง่ปัน การเกือ้กลูซึง่กนั
และกนัคอยตกัเตือนเม่ือกระท าผิด 
             4.4 การแบง่ปัน ได้แก่  การท่ีเดก็แสดงออกโดยการกระท าหรือค าพดูในการแบง่ 
หรือให้ยืมวสัดอุปุกรณ์ท่ีตนเองครอบครองอยูใ่ห้เพ่ือน การรอคอยเพ่ือนในการใช้วสัดอุปุกรณ์ 
         5. การส่ือความหมาย หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกในด้านการฟัง   การพดู  
การอ่านและการเขียน โดยมีพฤตกิรรมในแตล่ะด้านดงันี ้
             5.1 การฟัง ได้แก่ การรู้จกัฟังค าสัง่ ความเข้าใจในการฟัง ปฏิบตัิค าสัง่ได้ถกูต้อง 
             5.2 การพดู ได้แก่ การสนทนาโต้ตอบ การตัง้ค าถาม การพดูคยุ และการพดูแสดง
ความคดิเห็น 
             5.3 การอา่น ได้แก่ ความสนใจท่ีฟังครูอา่นหนงัสือ เปิดหนงัสือนิทานอา่น พร้อมทัง้
เลา่เร่ืองไปด้วย สนใจดหูนงัสือ รูปภาพ นิทานและอ่ืนๆ  
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             5.4  การเขียน ได้แก่ การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเป็นเส้นคล้ายตวัหนงัสือ
เขียนช่ือของตนเอง เขียนลอกเลียนแบบค า 
         6. ความมีวินยั หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกในด้านความรับผิดชอบงาน การตรง
ตอ่เวลา ความซ่ือสตัย์ และการรู้จกัรอคอย โดยมีพฤตกิรรมในแตล่ะด้านดงันี ้
              6.1 ความรับผิดชอบ ได้แก่ การปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายได้ 
              6.2 การตรงตอ่เวลา ได้แก่ การปฏิบตังิานและกิจกรรมตรงตอ่เวลา 
              6.3 ความซ่ือสตัย์ ได้แก่  การปฏิบตังิานและกิจกรรมตามข้อตกลงได้ด้วยตนเอง 
              6.4 รู้จกัรอคอย ได้แก่ การรู้จกัปฏิบตัตินตามเหตกุารณ์ ก่อน – หลงั ไมแ่ยง่ชิง 
          7. ทกัษะการสงัเกต หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเด็กแสดงออกในด้านการแสดงความสนใจ
ความอยากรู้อยากเห็น การตัง้ค าถาม ซกัถามในสิ่งท่ีสงสยัในขณะท่ีเด็กปฏิบตักิิจกรรมและท างาน 
          8. ผู้น า หมายถึง พฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกในด้านการเป็นผู้คกิริเร่ิม ผู้ให้ และผู้ รับ โดยมี
พฤตกิรรมในแตล่ะด้าน ดงันี ้
               8.1 ผู้คดิริเร่ิม ได้แก่ การริเร่ิมความคิด การกระท า โดยการบอกถึงความต้องการใน
การท ากิจกรรม การเลียนแบบ การท าตามค าแนะน าหรือค าขอร้องของเพ่ือน 
               8.2 การเป็นผู้ให้ ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงถึงการเข้าถึงจิตใจของเพื่อน การไมเ่ห็น
แก่ประโยชน์สว่นตน วางเฉย ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนและมีความเสียสละ 
               8.3 การเป็นผู้ รับ ได้แก่ การท่ีเดก็แสดงพฤติกรรม และการยิม้แย้มแจม่ใสเข้าหากนั 
ใช้ค าสภุาพอ่อนหวาน 
 
   1.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย   
            สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2545: บทคดัย่อ)   ศกึษาเร่ืองการพฒันาโครงการเดก็นกัวิจยั
และการประเมินเน้นเดก็เป็นส าคญั  (ปีท่ี  1)  ผลการศกึษาพบวา่ 
          1. การศกึษาระดบัทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก  จากการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  ผลการศกึษา
พบวา่  เม่ือจ าแนกตามระดบัชัน้  โดยภาพรวม  เดก็ชัน้อนบุาลปีท่ี 1  และอนบุาลปีท่ี  2  มีทกัษะการ
เรียนรู้ทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู เม่ือพิจารณาแยกเป็นแตล่ะทกัษะ  ทกัษะการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นระดบัสงูอนัดบั
แรก  คือ  ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  =  1.9158  รองลงมาเรียงล าดบัดงันี ้  ด้านความมีวินยั  ด้านความคิด
สร้างสรรค ์  ด้านทกัษะการแก้ปัญหา  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านทกัษะการสงัเกต  ด้านผู้น า  และมี
ทกัษะอยูใ่นระดบัสงู  เป็นอนัดบัสดุท้ายคือ  ด้านการส่ือความหมาย 
        2. การเปรียบเทียบความแตกตา่งและการเปล่ียนแปลงทกัษะการเรียนรู้ของเดก็  ผลการวิจยั
พบวา่  ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ  8  สปัดาห์  คือ  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้านทกัษะ    การ
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แก้ปัญหา  ด้านกระบวนการเรียนรู้  ด้านมนษุย์สมัพนัธ์  ด้านการส่ือความหมาย  ด้านการมีวินยั  ด้าน
ทกัษะการสงัเกต  และด้านผู้น า  มีการเปล่ียนแปลงจากสปัดาห์ท่ี  2, 4, 6 และ 8  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ  P < .01  แสดงวา่  ทกัษะการเรียนรู้ของเดก็ทกุด้าน  ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มสงูขึน้ 
        ชยดุา  พยงุวงษ์  (2551: บทคดัย่อ)  ศกึษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเดก็
ปฐมวยั  ท่ีได้รับการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  ผลการวิจยัพบวา่  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยั  มีระดบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั  P < .05  ทัง้โดยรวมและรายด้าน  สรุปได้ว่า  การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัสง่เสริมให้
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้านมากขึน้อยา่งชดัเจน   
        พลูสขุ   สขุเสริม  (2551: บทคดัย่อ)   ศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการพดู
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัผลการวิจยัพบวา่  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยั มีระดบัคะแนนความสามารถทางการพดูของเดก็ปฐมวยัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั  P < .05  ทัง้โดยรวมและรายด้าน   

          กาญจนา สองแสน (2551: บทคดัย่อ) ผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมเฉล่ียสูงขึน้กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย  
เท่ากบั 18.50 (D = 18.50) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.01 (t = 10.95) ความคิดสร้างสรรค์ราย
ด้านของเด็กปฐมวยัสงูขึน้ ด้านความคิดริเร่ิม เฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 2.67 (D = 2.67, t = 5.73) ด้าน
ความคิดคล่องตวัเฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 2.25 ( D = 2.25 , t = 11.83) ด้านความคิดยืดหยุ่นเฉล่ียสงูขึน้ 
เท่ากบั 4.23 ( D = 4.23 ,t= 7.29) ด้านความคิดละเอียดลออเฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 8.20 ( D = 8.20 , t = 
8.97) ทกุด้านคะแนนเฉล่ียสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า การจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยั สง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัมีความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้อยา่งชดัเจน 

    กวีณา  จิตนพุงศ์ (2551 : บทคดัย่อ) ศกึษาความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั   ผลจากการวิจยัพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั
เด็กปฐมวยัมีคา่เฉล่ียความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมแตกตา่งจากก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .05 (F = 6.471) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลต่อ

ความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมร้อยละ 21.2 (Partial η2 = .212) และมีคา่เฉล่ียความสามารถการ
แก้ปัญหารายด้านแตกตา่งจากก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
p <. 05 ทกุด้านคือ ด้านการแก้ปัญหาตนเอง (F=12.000) ด้านการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน 
(F = 1.670) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลความสามารถการแก้ปัญหาตนเองร้อยละ  33.3 และ
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ความสามารถการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนร้อยละ 6.5 ตามล าดบั แสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบ
เดก็นกัวิจยั ชว่ยให้ความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมและรายด้านเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 

    ฑิติลดา พิไลกลุ (2551: บทคดัย่อ) ศกึษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลตอ่
พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่าก่อนการทดลองและช่วงการทดลองการจดัการ
เรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีระดบัคะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั p<.05 ทัง้โดยรวม (F=914.54) และรายด้านคือ ด้านการช่วยเหลือ (F = 139.60) ด้าน
การแบง่ปัน (F = 171.40) ด้านการร่วมมือ (F = 127.05) โดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งผล
ตอ่พฤติกรรมทางสงัคมโดยรวมร้อยละ 98 (Partial = .98 ) และส่งผลตอ่พฤติกรรมทางสงัคมรายด้าน 
คือ ด้านการช่วยเหลือร้อยละ 88,(Partial = .88 ) ด้านการแบง่ปันร้อยละ 90, (Partial = .90 ) และด้าน
การร่วมมือร้อยละ 87 (Partial = .87 ) ตามล าดบั 

    ศริิลกัษณ์ วฒุิสรรพ์ (2551: บทคดัยอ่) การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลตอ่ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเด็ก
ปฐมวยัมีคา่เฉล่ียทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลตอ่ทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมร้อยละ 93.4 (Partial η2 = .934) และมีคา่เฉล่ียทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์รายด้านแตกต่างจากก่อนการ จดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั P<.05 ทกุด้านคือ ด้านการจ าแนกประเภท (F=116.630) ด้านการเปรียบเทียบ (F=232.563) 
ด้านการรู้คา่จ านวน 1–10 (F=137.351) และด้านการเพิ่ม - การลดภายในจ านวน 1 – 10 (F=31.132) 
และโดยการทดลองครัง้นีส้่งผลตอ่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจ าแนกประเภทร้อยละ  89.3 

(Partial η2 = .893) ด้านการเปรียบเทียบร้อยละ 94.3 (Partial η2 = .943) ด้านการรู้คา่จ านวน 1–10 

ร้อยละ 90.8 (Partial η2 = .908) และด้านการเพิ่ม - การลดภายในจ านวน 1 – 10 ร้อยละ 69.0 

(Partial η2 = .690) ตามล าดบั 
   ณุชฎา  บรูณะพิมพ์  (2552 : บทคดัย่อ)  การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีตอ่การคิด

เชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยั  ผลการศกึษาพบวา่  การคดิเชิงเหตผุลหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียสงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั  .01  ทัง้โดยรวม  (F = 90.413) และแยกรายด้าน  คือ  
ด้านการเปรียบเทียบ  (F = 105.063) ด้านการจดัประเภท  (F = 7.742)  ด้านอนกุรม  (F = 17.796)  

โดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งผลตอ่การคิดเชิงเหตผุล  โดยรวมร้อยละ  86.6  (Partial η2 = 

.866)  และส่งผลตอ่การคิดเชิงเหตผุลรายด้าน คือ  ด้านการเปรียบเทียบร้อยละ  88.2  (Partial η2 = 

.882)  ด้านการจดัประเภทร้อยละ  35.6  (Partial η2 = .356) ด้านอนกุรมร้อยละ  56.0  (Partial η2 = 

.560)   
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         สรุปได้วา่  การจดัการเรียนรู้แบบเด็กวิจยัสามารถสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ดี  ครอบคลมุ
พฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สงัคมและสตปัิญญาได้ดี  เดก็ได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองสนใจและ
มีความถนดัในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิอยา่งอิสระ เดก็จงึเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความสขุในการเรียนรู้ 
   
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2.1 ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
        นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ดงันี ้
        เสริมสขุ   ปักกตัตงั   (2535: 25)    ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ว่า  คือทกุสิ่งทกุอยา่ง
ท่ีอยูร่อบตวัมนษุย์  ทัง้ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต  ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกนั
เป็นปัจจยัในการเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั  ผลกระทบจากปัจจยัหนึง่จะมีสว่นเสริมสร้างและท าลาย  อีก
สว่นหนึง่อย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
        ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ (2539: 9) ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมวา่  
คือสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นทัง้สิง่มีชีวิตและไมมี่ชีวิต  เกิดขึน้เองโดยธรรมชาตหิรือมนษุย์สร้างขึน้  ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรม 
และนามธรรม  มีประโยชน์หรือไมมี่ประโยชน์ตอ่มนษุย์ก็ได้  
        สเุทพ  ธีรศาสตร์  (2540:  1)  ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมวา่  คือ  สิ่งตา่งๆ ท่ีอยู่รอบ ตวัเรา  
ทัง้ท่ีมีชีวิตและไมมี่ชีวิต  เกิดขึน้เองตามธรรมชาตแิละมนษุย์สร้างขึน้  นบัตัง้แตค่น  สตัว์  ดนิ  น า้  ต้นไม้  
ภเูขา  ตลอดจนอาคารบ้านเรือน  ถนนหนทาง  สิ่งประดษิฐ์ตา่ง ๆ  รวมถึงขนบธรรมเนียมด้วย 
        จากความหมายของสิ่งแวดล้อมท่ีกลา่วมาพอสรุปได้วา่ สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งท่ีอยูร่อบ
เรา  ทัง้มีชีวิตและไมมี่ชีวิต  ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  มีความเก่ียวโยงกนัทัง้ระบบ  หากสิ่งใดเกิด
ผลกระทบทัง้สร้างและท าลายก็สง่ผลถึงสว่นอ่ืนด้วย 
 
 2.2 ความหมายของความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมไว้ดงันี  ้
         นิวตั ิ  เรืองพานิช  (2537: 38)  กล่าวถึงความหมายของอนรัุกษ์  หมายถึง  การรู้จกัใช้
ทรัพยากรอยา่งชาญฉลาดให้เป็นประโยชน์ตอ่มหาชนมากท่ีสดุ  และใช้ได้เป็นเวลานานท่ีสดุ  ทัง้นีต้้อง
ให้สญูเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยท่ีสดุ และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
โดยทัว่ถึงกนัด้วย  ฉะนัน้การอนรัุกษ์จงึไมไ่ด้หมายถึงการเก็บทรัพยากรไว้เฉยๆ  ต้องน าทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ให้ถกูต้องตามกาลเทศะ  (Time  and  Space)  อีกด้วย 
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         ราตรี  ภารา  (2538: 15)  ให้ความหมายของการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตวิา่  หมายถึง
การใช้ทรัพยากรอยา่งฉลาดหรือการใช้ทรัพยากรอยา่งสมเหตสุมผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  และยืด
อายกุารใช้งานให้นานท่ีสดุ 
         เสาวนีย์  จนัทร์ที  (2546: 13)  ให้ความหมายของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมว่า  หมายถึง  
การรู้จกัใช้  รู้จกัเก็บรักษา  เพราะทรัพยากรแตล่ะชนิดมีประโยชน์และมีคณุคา่ตา่งกนัและแตล่ะชนิด     
มีวิธีการเก็บรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้นานหากมีการท าขึน้ใหม่  หรือหาสิ่งทดแทนในสิ่งแวดล้อมท่ี
หมดเปลือง 
        บลมู  (Bloom.  1971:  271) ได้ให้ความหมายวา่  ความรู้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการระลกึ
ถึงสิ่งเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ๆ ไป ระลกึถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณ์ตา่งๆ โดยเน้นความจ า 
    พจนานกุรมฉบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 232) ได้ให้ค าจ ากดัความหมายของความรู้วา่   
ความรู้ หมายถึง สิ่งท่ีสัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถ
เชิงปฏิบตัแิละทกัษะท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การอ้างอิง หรือการปฏิบตัิ 
  ชวาล   แพรัตกลุ   (2526: 201)   ได้ให้ความหมายวา่  ความรู้  หมายถึง  การแสดงออก
ของสมรรถภาพของสมอง   ด้านความจ าโดยใช้วิธีให้การระลกึออกมาเป็นหลกั 
  วิชยั  วงษ์ใหญ่  (2523: 130) กล่าววา่ ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมเบือ้งต้นท่ีผู้ เรียน
สามารถจ าได้หรือระลึกได้โดยการมองเห็นได้ยินความรู้ในขัน้นี ้   คือ  ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์   ค าจ ากดั
ความเป็นต้น 
  ดงันัน้ความหมายดงักลา่วจงึสรุปได้วา่ ความรู้หมายถึง การรู้เร่ืองราวข้อเท็จจริงตา่งๆ ท่ี
มนษุย์ได้สะสมไว้และแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีเรียกเอาสิ่งท่ีสะสมหรือจ าได้ออกมาปรากฏให้ได้สงัเกต
ได้และสามารถวดัได้ 
        จากท่ีกลา่วมา  ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึงการรู้เร่ืองราวข้อเท็จจริงตา่งๆ 
ท่ีมนษุย์ได้สะสมไว้และแสดงออกเป็นพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุและรักษาให้
คงสภาพการใช้งานให้นานท่ีสดุ โดยการท าขึน้ใหมเ่พ่ือทดแทนสิ่งแวดล้อมท่ีเสียไป 
 
   หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยูม่ิเส่ือมคลาย  มีหลกัการดงันี ้  (วินยั  วีระวฒันานนท์. 
2541: 23 - 24, Palmer; & Neal. 1994) 
  1. การส ารวจค้นหา (Survey and Identify) เป็นการส ารวจค้นหาทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน ามาใช้ได้ 
  2. การรักษาป้องกนั (Maintenance and Protection) เป็นการรักษาปกป้องไมใ่ห้ 
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนัน้เส่ือมโทรมหรือถกูท าลายหรือเกิดมลภาวะ 
  3. การใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Wise Use) โดยใช้ให้ถกูประเภทใช้ให้เหมาะกบัศกัยภาพ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนัน้ๆ ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ให้น้อยแตเ่กิดประโยชน์สงูสดุ ใช้ได้
นานท่ีสดุและให้คนจ านวนมากได้รับประโยชน์ด้วย 
  4. การรู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีคณุภาพรองลงมา (Audidance of the Best) เลือกใช้ทรัพยากร
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีคณุภาพสงูสดุ เชน่ ปลกูกระถิน 
ชะอม เป็นแนวรัว้แทนการใช้ไม้ท ารัว้หรือแทนก่อก าแพงเป็นแนวรัว้ส ารวจค้นหา เป็นต้น 
  5. รู้จกัปรับปรุงคณุภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคณุภาพของทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้  เชน่  ปรับปรุงคณุภาพดนิให้มีน า้มีปุ๋ ยอินทรีย์เพิ่มขึน้  เพ่ือ
ใช้เพาะปลกูให้ได้หลายครัง้หรือให้ผลผลิตเพิ่มขึน้  
  6. การดดัแปลงของเก่าเป็นสิ่งใหม ่(Recycle) โดยน าของเสียหรือของเหลือทิง้มาผ่าน 
กระบวนการผลิต  เพ่ือใช้ใหม ่เชน่ ท าขยะเป็นปุ๋ ย  ท าน า้เสียเป็นน า้ดี  หลอมเศษโลหะมาท าผลิตภณัฑ์
ใหม ่ และน าของเก่ามาใช้อีก  (Reuse) โดยไม่ต้องผา่นกระบวนการผลิต  
  7. การน าสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนเพ่ือประหยดัทรัพยากรท่ีใช้แล้วสิน้เปลือง เช่น ใช้พลงังานน า้ 
พลงังานลมแทนน า้มนั ใช้พลาสตกิแทนเหล็ก  เป็นต้น  
  สรุป  ส าหรับการปลกูฝังและสอนเด็กปฐมวยัให้มีความรู้และรักท่ีอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
การสอนใช้ค าพดูง่ายๆ และให้เดก็ฝึกปฏิบตัจิริง  จะท าให้เดก็ได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคญั
ของการอนรัุกษ์ป้องกนัสิ่งแวดล้อมได้   
 
 2.3 สิ่งแวดล้อมศึกษา 
      2.3.1 ความหมายสิ่งแวดล้อมศึกษา มีผู้ให้ความหมายหลายท่านดังนี ้
             สิ่งแวดล้อมศกึษา  เป็นกระบวนการการศกึษาท่ีเน้นความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ปัจจยัท่ีเป็นทัง้รูปธรรมและนามธรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่มนษุย์  เพ่ือสร้างเจตคต ิ  พฤตกิรรม  และคา่นิยมในอนัท่ีจะ
รักษาหรือพฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  คณุภาพชีวิตของตนเองและของมนษุย์โดยสว่นรวม 
             สิ่งแวดล้อมศกึษา  เป็นกระบวนการสอนท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดคา่นิยม  ในการรับผิดชอบ
ตอ่และถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมและให้รู้จกัตดัสินใจ มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม เก่ียวกบั
ประเดน็ขดัแย้ง  เร่ืองคณุภาพสิ่งแวดล้อม  (ลดัดาวลัย์  กนัหสวุรรณ.  2535: 4 - 5) 
             สิ่งแวดล้อมศกึษา เป็นกระบวนการพฒันาประชากรในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัสิ่งมีชีวิต 
กบัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคมและวฒันธรรม 
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            สรุป ความหมายของสิ่งแวดล้อมศกึษา  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีต้องพฒันาเกิดขึน้ในมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวยั เพ่ือให้เขาเหล่านัน้ซึ่งเติบใหญ่ต่อไป
เป็นพลเมืองของโลกได้ตระหนกัในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีผู้ ใหญ่สะสมท าขึน้มา  และหาทาง
ป้องกนัมิให้เกิดขึน้  โดยตวัเดก็เป็นผู้หยดุยัง้การกระท าท าลายล้างสิ่งแวดล้อม  หรือไมใ่ช้สิ่งแวดล้อม
อยา่งฟุ่ มเฟือยตัง้แตใ่นวยัเยาว์ 
     
  2.3.2 ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
            เสนห์่ ทิมสกุใส (2542: 373) ได้กลา่วถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมไว้ดงัตอ่ไปนี ้
              1. สิ่งแวดล้อมศกึษาควรจดัให้เรียนในทกุระดบัและทกุวยัของผู้ เรียน 
              2. สิ่งแวดล้อมศกึษาเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัจจบุนั  อนาคตและเร่ืองท่ีเก่ียวกบัโลก   
ท่ีมนษุย์อาศยัอยู่ 
             3. การเรียนสิ่งแวดล้อมศกึษา ผู้ เรียนจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนอยา่ง
จริงจงั 
             4. สิ่งแวดล้อมศกึษาเป็นการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
             5. สิ่งแวดล้อมศกึษาท่ีสมบรูณ์  จะต้องครอบคลมุสาขาวิชาตา่งๆ หลายวิชา เชน่ 
วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สงัคมวิทยา ฯลฯ  เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็นการจดัการศกึษาท่ีท าให้
บคุคลมีทศันะในการมองภาพรวมของธรรมชาตใินมมุกว้าง  ท าให้มองเห็นความสมัพนัธ์ของตนเองกบั
องค์ประกอบตา่งๆ ในธรรมชาต ิ ทัง้องค์ประกอบในระดบัท้องถ่ิน ในระดบัประเทศ ระดบัโลกและ
จกัรวาลหรือศาสนา ก็เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นถึงเป้าหมายและการได้มาซึง่ความสขุแหง่ชีวิต แวดล้อม  สง่เสริม
ให้มนษุย์เห็นคณุคา่ของชีวิตตนเองในอนาคต  และชีวิตท่ีจะเกิดใหมใ่นเบือ้งหน้า  ในเร่ืองของสงัคมก็
เป็นการศกึษาถึงบทบาทและการอยู่ร่วมกนัของมนษุย์  สง่เสริมให้บคุคลมองเห็นบทบาทของตนเองใน
สงัคม เห็นคณุคา่และอ านาจของตนเองท่ีจะชว่ยกนัแก้ไขปัญหาท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ 
  ดงักลา่วแล้วข้างต้น  การให้การศกึษาเร่ืองสิ่งแวดล้อม  ควรสอดแทรกให้มีทกุระดบัชัน้  
ถ้าได้ปลกูฝังทศันคตท่ีิดีตัง้แตป่ฐมวยัจะเท่ากบัเป็นการปลกูต้นไม้อ่อนให้เตบิโตเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรง
ตอ่ไป  ดงันัน้ถ้าเดก็ตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลทกุคนมีความเข้าใจ  ตระหนกัถึงคณุคา่ของสิ่งแวดล้อม  ก็จะ
เป็นการถนอมทรัพยากรอย่างมาก 
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 2.3.3 การศึกษาพืน้ฐานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
             จากการศกึษาของนกัการศกึษา ได้สรุปความเช่ือพืน้ฐานเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมศกึษา
วา่  จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือ  ดงัตอ่ไปนี ้
            1. มนษุย์เป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาติ 
            2. สิ่งมีชีวิตประกอบขึน้ด้วยสารชนิดตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 
            3. สิ่งมีชีวิตทกุชนิดมีความสมัพนัธ์กนัหมด  และไมมี่สิ่งใดๆ สญูหายไปจาก
สิ่งแวดล้อมได้ 
            4. ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นโลกมีจ านวนจ ากดั  ทกุคนมีความชอบธรรมท่ีจะใช้ทรัพยากร
และป้องกนัความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
            5. อาหาร  อากาศ น า้  เสือ้ผ้า  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค  เป็นปัจจยัส่ีของ  
การด ารงชีวิต 
            6. การท่ีเราเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ขึน้อยูก่บัความสามารถของระบบประสาท
ท่ีจะรับรู้ได้และขึน้อยู่กบัสมรรถนะของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  แตย่งัมีสิ่งอ่ืนๆ อีกมากท่ีเรายงัไมรู้่
เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
            7. ความต้องการท่ีจะด ารงชีวิตอยูไ่ด้เป็นเป้าหมายสงูสดุของทกุๆ ชีวิต 
            8. พฤตกิรรมของมนษุย์มิใช่จะถกูก าหนด  โดยความต้องการทางร่างกายเท่านัน้  
แตย่งัถกูก าหนดโดยวฒันธรรมความเช่ือถือและคา่นิยม ดงันัน้การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมความเช่ือถือ 
และคา่นิยมของสงัคมย่อมเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วย 
            9. ทศันคตมีิผลท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้วยเชน่กนั 
            10. ทศันคตสิามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้โดยกระบวนการทางการศกึษา 
     
   2.3.4 หลักการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา 
           เสนห์่ ทิมสกุใส (2542: 373) ได้กล่าวถึงการจดัสิ่งแวดล้อมศกึษาควรอยู่บนพืน้ฐาน
ดงัตอ่ไปนี ้
            1. เป็นการศกึษาเพ่ือชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการด ารง 
ชีวิตของมนษุย์ ในปัจจบุนักิจกรรมของมนษุย์เองได้ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมแก่สภาพแวดล้อมขึน้  ดงันัน้
การเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  จงึนบัเป็นความจ าเป็นส าหรับชีวิตเชน่เดียวกบัการศกึษาภาคบงัคบัท่ี
จะให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
            2. เป็นการศกึษาตลอดชีวิต   ประชาชนทกุคนเป็นผู้ ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อมโดยตรง  และในปัจจบุนัมกัมีสถานการณ์เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมเกิด
ขึน้อยูเ่สมอ ดงันัน้ประชาชนจึงควรได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ืองตลอดชีพ 
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           3. เป็นการเรียนรู้เพ่ืออยูร่่วมกนัของมนษุยชาต ิ   ปัญหาหรือความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้กบัสิ่งแวดล้อมนัน้ จะกระทบไปสูส่ิ่งแวดล้อมทัง้ระบบได้ในท่ีสดุ จงึไมมี่ประเทศใดท่ีจะหลีกเล่ียง
หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้โดยล าพงั  การจดัการศกึษาเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  จงึต้องให้เรียนรู้ตัง้แต่
ระดบัชมุชน  ระดบัประเทศ  และระดบัโลก 
           4. เป็นการเรียนรู้เหตกุารณ์ปัจจบุนัและอนาคต  การเรียนรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็น
การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะต้องตดิตามเหตกุารณ์ปัจจบุนัอยา่งกว้างขวาง  และเข้าใจผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ 
กบัตนเองและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
           5. เป็นการสร้างจริยธรรม  การเรียนสิ่งแวดล้อมเป็นการมุง่สร้างจริยธรรมความส านกึ  
รู้จกัรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเองท่ีอาจสง่ผลกระทบสูค่ณุภาพสิ่งแวดล้อมศกึษา  โดยสว่นรวม
หรือคณุภาพชีวิตของผู้ อ่ืน 
           6. เป็นการเรียนในเชิงระบบ   เน่ืองจากสิ่งตา่งๆ  ท่ีอยูใ่นโลกยอ่มมีความสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนัหรือระบบทัง้หลายจะอยูไ่ด้ก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆ ชนิด การเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  
หรือระบบนิเวศจะชว่ยสง่เสริมการคิดอยา่งเป็นระบบขึน้ได้ 
           7. เป็นการบรูณาการเนือ้หาการเรียน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัล้วน
มาจากทัง้ส่วนท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและคา่นิยม การเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดร่วมกนัโดยมีนิเวศวิทยาเป็นพืน้ฐานความรู้
ท่ีส าคญั 
           8. เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะต้องมีสว่นร่วมในบทเรียนเนือ้หา   ในการเรียนมุง่ให้
ผู้ เรียนได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  หรือน าไปปรับปรุงการด ารงชีวิตของตนเอง  ผู้ เรียนจงึจ าเป็นต้อง
เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน และตดัสินใจเลือกวิถีการด ารงชีวิตด้วยตนเอง 
           9. เป็นการเรียนท่ีมุง่สร้างความตระหนกั เจตคต ิ และคา่นิยมเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
การเรียนสิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้างความตระหนกัตอ่ปัญหาและคณุคา่ของสิ่งแวดล้อมสร้างเจตคตท่ีิดี
ตอ่สิ่งแวดล้อม  และเพ่ือก่อให้เกิดคา่นิยมตอ่สงัคม  ในอนัท่ีจะธ ารงรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้  
ดงันัน้การเรียนการประเมินผลการเรียนจงึมุง่ประเมินผลความตระหนกั  เจตคติ  และคา่นิยมมากกวา่
การเรียนท่ีมุง่ความรู้  ความจ าเป็นดงัเชน่การเรียนในวิชาอ่ืนๆ  
           10. เป็นกระบวนการเรียนแบบแก้ปัญหา  ด้วยความจ าเป็นในเรียนสิ่งแวดล้อม
เกิดขึน้ด้วยจดุมุง่หมายท่ีจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดงันัน้กระบวนการเรียนการสอนจงึต้องจดักระบวน 
การเรียนแบบแก้ปัญหา  คือ  เร่ืองของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรท่ีผู้ เรียนเผชิญอยูใ่นสงัคม 
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    2.3.5 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสิ่งแวดล้อม 
                วิชยั เทียนน้อย (ม.ป.ป.: 10 - 12) ได้กลา่วถึงแนวทางในการจดักิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศกึษา  มีด้วยกนัหลายวิธีดงันี ้
               1. การถนอม  เป็นเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือพยายามรักษาทัง้ปริมาณและ
คณุภาพให้ยืนยงคงอยู่ตอ่ไปให้นานเท่านาน โดยการพยายามใช้ให้มีประสิทธิภาพสงูสุดเทา่ท่ีจะท าได้ 
               2. การบรูณะซ่อมแซม  เป็นการบรูณะซอ่มแซมสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเสียหาย
ให้มีสภาพเหมือนเดมิหรือเทียบเทา่ของเดมิ 
               3. การน ามาใช้ใหม ่ เป็นการน าเอาทรัพยากรท่ีใช้แล้วมาใช้ใหม่ 
               4. น ามาปรับปรุงและใช้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่สภาพธรรมชาต ิ เชน่   
การสร้างเข่ือนเพ่ือเก็บกกัน า้ไว้ใช้  น า้ท่ีกกัเก็บไว้นีจ้ะน ามาใช้ประโยชน์ได้มากกวา่ตามธรรมชาติ 
               5. การใช้สิ่งอ่ืนทดแทน กล่าวคือ  สิ่งแวดล้อมบางอย่างสามารถท่ีจะใช้แทนกนัได้ 
               6. การส ารวจ  ค้นหา  แหลง่ทรัพยากรธรรมชาตเิพิ่มเตมิ  เชน่  การส ารวจค้นหา
แหลง่น า้มนัในอ่าวไทย  ท าให้ค้นพบก๊าซธรรมชาตเิป็นจ านวนมากพอท่ีจะลงทนุขดุมาใช้ได้ 
              เน้นหลกัการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนเห็นคณุคา่ของสิ่งแวดล้อม ให้สงวนรักษาพยายาม
น าของเก่ามาปรับปรุงใช้ใหม่  และพยายามเพิ่มพนูทรัพยากร 
    เสนห์่  ทิมสกุใส  (2542: 375)  ได้กลา่วถึงการจดักิจกรรมการเรียนสิ่งแวดล้อม
ออกได้เป็น  3  แนวทางคือ 
    1. การจดักิจกรรมภายในห้องเรียน ในการจดักิจกรรมนีต้้องค านงึถึงจดุหมายของ
หลกัสตูร  และพยายามจดัให้สมัพนัธ์กบัการเรียนการสอนวิชาอ่ืนท่ีปรากฏอยูใ่นหลกัสตูร  ซึง่สามารถ
กระท าได้หลายวิธี 
    2. การจดักิจกรรมพิเศษ  เช่น  การตัง้ช่ือชมรมอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  การรณรงค์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เชน่ การรณรงค์รักษาความสะอาดภายในโรงเรียน การลอกคลอง การเก็บขยะ การรณรงค์
ให้ใช้หน้ากากป้องกนัสารพิษจากท่อไอเสีย การรณรงค์การใช้น า้มนัไร้สารตะกัว่ การรณรงค์ให้เลิกใช้
โฟม  เป็นต้น 
    3. การจดักิจกรรมนอกห้องเรียน  หรือการจดักิจกรรมภาคสนาม  เชน่  การพา
นกัเรียนไปศกึษานอกสถานท่ี การเดนิส ารวจ การเข้าคา่ยพกัแรม การจดักิจกรรมภายในห้องเรียน  จะมี
ลกัษณะ เช่นเดียวกบัวิธีจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส่วนการจดกิจกรรมพิเศษก็มกัจะจดัท าขึน้ในช่วงเวลาใด
เวลาหนึง่  โดยไมจ่ าเป็นต้องจดัให้สมัพนัธ์กบัชัว่โมงหรือวิชา  ในท่ีนีจ้ะเน้นเฉพาะการจดักิจกรรมนอก
ห้องเรียนหรือการจดักิจกรรมภาคสนามเทา่นัน้ 
         
 



 29 

 2.4 การปลูกฝังเดก็ปฐมวัยให้มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ความส าคญัของการปลกูฝังให้เด็กปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อม: แนวคิดจากนกัปรัชญาการศกึษา
ปฐมวยั   (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์.  2544: 24) 
  จอห์น  ดยุอี ้  (John  Dewey)มีทศันะในการมองเด็กว่าเป็นส่วนของสงัคม แนวการจดั
ประสบการณ์ควรจดัให้มีกิจกรรมกลุม่  ให้มีความยืดหยุ่น  เพ่ือท่ีแก้ปัญหาของสงัคมได้  ตวัอย่างเชน่  
การให้เดก็รู้จกัเร่ืองอาหารตา่งๆ  แทนท่ีจะสอนเดก็โดยน าอาหารตา่งๆ มาให้เดก็ด ู ควรน าเดก็ไปท่ี
ร้านอาหาร เพ่ือให้เด็กได้เห็นชีวิตจริงๆ ในสงัคม 

    ดยุอี ้ เน้นเร่ืองการเลน่และการใช้กระบวนการสอน โดยการเรียนรู้  เดก็ควรมีความอิสระ
ในการส ารวจค้นพบและเลน่ในสิ่งแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเด็กสนใจ 
  อิริคสนั  (Erikson. 1950)เป็นนกัจิตวิทยาผู้ ค้นพบทฤษฎีทางด้านบคุลิกภาพ  ทฤษฎีนี ้
ชีใ้ห้เห็นว่าความส าคญั ของธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมท่ีดี  จะชว่ยพฒันาบุคลิกภาพของคน  ชว่ย
พฒันาทางด้านอารมณ์และสงัคม ซึง่มีสว่นพฒันาการทางด้านสติปัญญาในท่ีสดุ เขามีความเช่ือว่าผู้ ท่ี
พฒันาแนวการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ปฐมวยัควรมุง่เน้นท่ีการเลน่โดยให้เด็กเลน่ทกุๆ วนั  สร้าง
ความคุ้นเคยกบัสิ่งของตา่งๆ และสอนให้เดก็รู้จกัคิดด้วยตนเอง ทฤษฎีของอิริคสนั จงึมีสว่นส าคญัในการ
พฒันาแนวการจดัประสบการณ์มุง่เน้นท่ีตวัเดก็เป็นส าคญั 

   จีน  พีอาเจต์  (Jean  Piaget. 1896 - 1980) นกัจิตวิทยาท่ีเป็นท่ีรู้จกัในทฤษฎีพฒันาการ 
ทางด้านสติปัญญา ผลงานของเขาเน้นความเจริญเตบิโตทางสติปัญญาของมนษุย์  ทฤษฎีนีชี้ใ้ห้เห็น
ถึงความส าคญัของความเป็นมนษุย์อยูท่ี่มนษุย์มีความสามารถในการสร้างความรู้ผา่นการปรับตวัให้เข้า
กบัสิ่งแวดล้อม ซึง่ปรากฏอยู่ในเดก็ตัง้แตแ่รกเกิดออกมา 2 รูปแบบ คือ การซมึซบั (Assimilation) และการ
ปรับ  (Accommodation)  ความสามารถนี ้ เป็นส่วนส าคญัของโครงสร้างทางสมอง  นอกจากนี ้ พีอาเจต์  
เน้นเร่ืองการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้ได้  เม่ือเด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและผู้ใหญ่ในการเข้าสงัคมนัน้ๆ  
อิทธิพลของทฤษฎีนีมี้บทบาทในการจดัแนวประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั  คือ  ให้เดก็เรียนรู้โดยให้
โอกาสเดก็ในการเล่น  ส ารวจและทดลองให้เดก็มีโอกาสเลือกตดัสินใจปัญหาและแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วย
ตนเอง 
  เดวิด  เอลคายด์  (David Elkid. 1938)เป็นนกัการศกึษาชาวอเมริกนัผู้ มีความเห็นว่า  แนว
การจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยั  ควรเน้นท่ีการให้เดก็ได้ส ารวจและทดลองวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ด้วย
ตนเอง  เขาได้เขียนหนงัสือช่ือวา่  The  Hurried  Child  ซึง่สะท้อนให้เห็นความคิดของเขาวา่ไมค่วร
สอนเร่งทางด้านวิชาการแก่เดก็  เด็กๆ ควรได้เล่นและพฒันาท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีอิสระ 
ผู้ปกครองควรระวงัในการเร่งลกูให้เรียนทางด้านวิชาการ  เพราะเป็นผลเสียกบัเดก็ในอนาคต   
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      แนวความคดิของปรัชญาและนกัการศกึษาดงักล่าวข้างต้น  มีแนวความคิดท่ีร่วมกนัคือ  
เห็นความส าคญัของเด็ก เข้าใจในสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัเดก็  การปลกูฝังให้เดก็มีความรู้ในการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคญัท่ีควรมอบให้แก่เขา เพราะถ้าเด็กได้รับการปลกูฝัง  สัง่สอนในทางท่ีดี  
ท าให้มีแนวคดิทศันคตท่ีิดีตอ่ไปในเร่ืองนัน้  เดก็ได้รับการสัง่สอนด้วยกระบวนการทางการศกึษาเร่ืองรัก
อากาศ  ต้นไม้  สตัว์  และน า้ เดก็จะปฏิบตัิตอ่สิ่งแวดล้อมดงักลา่วในทางท่ีดี  เกิดความรู้ในการอนรัุกษ์
และสิ่งแวดล้อม  ดงันัน้จงึเป็นความส าคญัท่ีควรปลูกฝังตัง้แตเ่ยาว์วยั  จดุนีถ้้าเราปลกูฝังเดก็ได้ใน 20 
ปี ข้างหน้า เราก็จะได้ผู้ ใหญ่ท่ีดี มีนิสัยมธัยัสถ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
             
 2.5 หลักส าคัญในการปลูกฝังเดก็ปฐมวัยให้มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  วยัเดก็ตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสดุของการพฒันาการทัง้ทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สงัคมและบคุลิกภาพ เป็นวยัท่ีเรียกวา่ ช่วงแหง่พลงัการเจริญเติบโตงอกงาม
ส าหรับชีวิต แนวความคิดเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากการมองเด็ก ในทศันะของการท่ีเด็กมีพฒันาการ
ด้านตา่งๆ แตกตา่งจากเด็กวยัอ่ืนๆ ในชว่งชีวิตของความเป็นมนษุย์ (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์.  2538: 8)  
ดงันัน้หลกัการปลกูฝังเดก็วยันีใ้ห้เรียนรู้เกิดความรักสิ่งแวดล้อมควรค านงึถึงองค์ประกอบดงันี  ้
  1.  หลกัการเรียนรู้ 
   การเรียนรู้ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยอาศยัสภาพการณ์ตา่งๆ ท่ีได้รับ 
การเรียนรู้จะท าให้มนษุย์ปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิต เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้  ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้คือ  ทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม ทฤษฎีสติปัญญา 
             2.  กระบวนการปลกูฝังเดก็ปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อม 
                 การปลกูฝังเดก็ปฐมวยัให้รักสิ่งแวดล้อม พอ่แมแ่ละครู  รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง  
ควรค านงึเก่ียวกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาเด็กปฐมวยัเป็นหลกัยึด  และ
น าจดุมุง่หมายของการจดัสิ่งแวดล้อมศกึษามาผสมผสานให้สอดคล้องกนั หลกัการส าคญัในการปลกูฝัง 
เดก็ให้รักสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วยปัจจยัดงันี ้
                 2.1 การให้ความรู้  (Knowledge)  การรับรู้ของเด็กในระดบันีค้อ่นข้างมีการรับรู้เป็น
แบบรูปธรรม  ดงันัน้เด็กควรได้เรียนรู้ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  ซึง่ควรให้รู้จกัสิ่งแวดล้อมท่ี
เป็นธรรมชาติคือ  อากาศ  น า้  สตัว์  ต้นไม้  หิน  ดิน  กรวด  ทราย  และสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้คือ  
ไฟฟ้า สารพิษ และขยะ  ซึ่งการท่ีเด็กรู้จักสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้าง  พืน้ความรู้ท่ีเด็ก
เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย นอกจากนัน้ให้ความรู้เก่ียวกบัให้ รู้หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม  
การบอกแนวทางในการใช้สิ่งแวดล้อมให้มีประโยชน์  และแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ตลอดไป 
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                 2.2 การสร้างความเข้าใจ  (Understand)  เป็นการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัให้เดก็รู้
ถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมตอ่ตนเองตอ่มนษุย์  ควรสร้างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตวัเด็ก
ก่อน  แล้วจงึขยายวงกว้างออกไปจนถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยูไ่กลตวัเดก็  และเป็นท่ีสนใจของเดก็  อาทิให้
รู้จกั  อากาศ  น า้  สตัว์  ต้นไม้   ก่อน แล้วจงึให้เรียนรู้เร่ือง  ขยะ  สารพิษ  และไฟฟ้า  เป็นต้น  เชน่นี ้
เดก็จะมีความเข้าใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  พอ่แม ่ควรน าเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจบุนัเกิดขึน้  มาเลา่หรือสอน
เดก็  เชน่  อา่นจากหนงัสือพิมพ์  ดโูทรทศัน์  เป็นต้น 
                 2.3 การสร้างกรอบแนวคิด (Concept) ในการสร้างกรอบแนวความคิดเร่ืองสิ่งแวดล้อม  
พอ่แม ่  และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องต้องท าให้เดก็มองภาพรวมของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตวัวา่  สิ่งแวดล้อม
เป็นบริบท และปัจจยัในการด ารงชีวิตของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีแยกออกจากชีวิตความเป็นอยูไ่มไ่ด้ อาทิ  เด็กๆ 
ต้องอาศยัอากาศหายใจเพ่ือความอยู่รอดต้องอาศยัน า้มาใช้หล่อเลีย้งชีวิต อาศยัต้นไม้เป็นอาหาร       
ท่ีอยู่อาศยั  ท าเคร่ืองนุง่ห่ม  ยารักษาโรค  และท าให้น า้ไม่ทว่ม  หรือถ้าเด็กๆ ทิง้ขยะมากท าให้อากาศเสีย 
ดงันัน้สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีอยู่คูก่บัโลกมนษุย์ พ่อแม่ควรน าแนวความคิดของการท่ีเด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใน
สภาพดีและไมดี่ ท าอยา่งไรถึงเดก็ๆ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม ถ้าได้เป็นการเปิดกว้างใน
แนวความคิดเด็กรับรู้  เรียนรู้และพร้อมแก้ปัญหา 
                 2.4 การเสริมสร้างทกัษะ  (Skills)  เป็นการเสริมสร้างให้เดก็เรียนรู้จากชีวิตจริงจาก
ธรรมชาตริอบตวั  และจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  โดยจดัประสบการณ์ต้องให้เดก็ปฏิบตัจิริง  ท าให้เรียนรู้
จกัสิ่งแวดล้อมจริงๆ ให้เด็กได้เห็น  สมัผสั  และแก้ปัญหาจริงๆ อาทิ  ให้เดก็ชว่ยปลกูต้นไม้  เห็นความ
ร่มร่ืน  คณุประโยชน์  เรียนรู้การมีชีวิตของสตัว์บ้าน สตัว์ป่า ให้ฝึกการประหยดั  เชน่  ไฟฟ้า  ก าจดัขยะ
อยา่งถกูวิธี  เป็นต้น 
                 2.5 การเสริมสร้างเจตคต ิ  (Attitudes)  เป็นการเสริมสร้างเจตคตท่ีิดี  ปลกูฝังความ
รักสิ่งแวดล้อม  รู้จกัการรักษาสิ่งแวดล้อม  เห็นคณุคา่ประโยชน์สิ่งแวดล้อมตอ่ตวัเอง 
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สร้างความตระหนกั 

ความรู้สกึท่ีดี 

 

 

แนวการจดัประสบการณ์ 

สง่เสริมเดก็ปฐมวยัรัก

สิ่งแวดล้อม 
 

สร้างความรู้ 

 

สร้างทกัษะ 

 

สร้างเจตคติ

00989bg09

89b 

 

2.6 แนวการจัดประสบการณ์ส่งเสริมเดก็ปฐมวัยรักสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3  แนวการจดัประสบการณ์สง่เสริมเดก็ปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อม 

               ท่ีมา : สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. (2538). การปลูกฝังเด็กปฐมวยัใหร้ักส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
             แบบฝึกกิจกรรมการบา้นและการปฏิบติัจริง. หน้า 6 - 7. 
 แนวการจดัประสบการณ์หรือหลกัสตูรส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นองค์ประกอบส าคญัในการให้
การศกึษา หรือพฒันาศกัยภาพเดก็ในทกุด้าน  เพราะมวลประสบการณ์ทัง้หลายท่ีเดก็ได้รับจะก่อให้ 
เกิดการเรียนรู้พฒันาการและทกัษะตามท่ีต้องการ แนวการจดัประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัมีความหมาย
ครอบคลมุดงันี ้ (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2538: 6 - 7) 
  1. เป็นสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีเดก็เรียนรู้  เป็นลกัษณะให้เดก็มีโอกาสเป็นผู้น าใน
การเลือกท ากิจกรรม 
  2. มวลประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ทกุๆ วนักบัเด็ก ประสบการณ์ทกุอย่างท่ีเกิดขึน้ในห้องเรียนมี
อิทธิพลในการเรียนรู้ 
  3. การวางแผนการสอนของครู  โดยก าหนดว่าต้องการให้เดก็เรียนรู้อะไร 
  4. โปรแกรมการศกึษามีลกัษณะเฉพาะแตล่ะโปรแกรม 
  จากความหมายนีแ้นวการจดัประสบการณ์มีลกัษณะตา่งๆ กนั เป็นโครงการท่ีประมวล
ความรู้และประสบการณ์ทัง้หลายท่ีครูจดัให้กบัเดก็ ไมว่า่จะเป็นในชัน้เรียน นอกชัน้เรียน  ห้องอาหาร  
สนามเดก็เลน่ ห้องน า้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้พฒันาไปตามความมุง่หมายท่ีก าหนดไว้  ซึง่แนว

ประสบการณ์ตรง 

ฝึกปฏิบตัจิริง 

ฝึกการบ้าน 

 ความรู้สกึท่ีดีจากพอ่แม่ 

น า้  อากาศ 

ต้นไม้ สตัว์ 

ขยะ ไฟฟ้า 

สารพิษ ดิน หิน      

กรวด   ทราย 
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การจดัประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัมุง่เน้นพฒันาโดยสว่นรวมทกุด้านเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  เก่ง  ดี มีสขุ  
ในการพฒันาให้เดก็บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  การจดัแนวประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเดก็  ควร
สอดแทรกให้ผสมกลมกลืนพฒันาเดก็ทกุด้านเชน่กนั  ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 
  1. การสร้างความตระหนกัและความรู้สกึท่ีดี 
         ธรรมชาตขิองสิ่งแวดล้อมและชีวิต  (Nature of Physical Environment and Life)  
คือความจริงท่ีปรากฏอยู ่  ในสิ่งแวดล้อมตวัเรานัน้มีระบบธรรมชาติอยูห่ลายระบบ  เชน่  ระบบของน า้  
ระบบการหมนุเวียนของธาต ุระบบของสิ่งมีชีวิตฯ  สิ่งเหลา่นีมี้การเปล่ียนแปลงหมนุเวียนอยูเ่สมอ  การเรียน
สิ่งท่ีเป็นทางการรับเป็นความรู้ท่ีเป็นสจัจะ 
        ส าหรับการสร้างความตระหนกัและความรู้สกึท่ีดี  รักสิ่งแวดล้อม  เดก็ๆ ควรสงวน
รักษาเอาไว้  เป็นวยัท่ีสามารถรับรู้และสร้างขึน้กบัเดก็วยันีไ้ด้  แตค่วรค านงึถึงพฒันาการของเดก็วยันี ้
ควบคูไ่ปด้วยกนั เดก็ปฐมวยัท่ีอยูใ่นวยัเรียนอาย ุ 3 - 6  ปี  ท่ีพฒันาการด้านคณุคา่  หรือทัศนคติ  หรือ
มีการรับรู้เก่ียวกบัหน้าท่ีของตน รับรู้ถึงความส าเร็จ ผลส าเร็จ เกิดความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี สามารถ
แยกแยะความผิดถกูอยา่งชดัเจนได้  เร่ิมยอมรับว่าต้องท าตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ แตไ่มค่อ่ยเข้าใจเหตผุล
มากนกั  นอกจากนีต้้องค านึงถึงเทคนิคในการสอเพ่ือให้เกิดผลเด็กเกิดความตระหนกัและความรู้สกึท่ีดี
ตอ่สิ่งแวดล้อม  อาทิ  การให้เดก็พดูความคิดเห็น  ความรู้สกึ  ตอ่สิ่งแวดล้อม  เลือกแนวทางในการ
แก้ปัญหา  การทบทวนแนวทางในการพฒันา  น าไปปฏิบตัแิละกระท าซ า้  นอกจากนีก้ารปลกูฝังความ
ตระหนกัในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการฝึกให้มีความเข้าใจในระบบสิ่งแวดล้อมมากขึน้ แนวทาง 
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อนซึง่จะเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจสงัคมและการเมือง  
   สดใส  ชะนะกลุ  (2538: 50)  แนะน าวา่เดก็มีสว่นช่วยเหลือทัง้โดยทางตรงและ
ทางอ้อมตามความสามารถได้ดงันี ้
   1. ท าความเข้าใจเก่ียวกบัระบบธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีอยูใ่กล้ตวั 
   2. มีความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของทรัพยากรแตล่ะชนิด  และผลกระทบจากการ
ท าลายทรัพยากร 
    3. ฝึกนิสยัให้รักสะอาด  ไมม่กัง่าย  ทิง้ขยะไมเ่ลือกท่ี 
   4. ฝึกตนเองให้รักธรรมชาต ิ รักต้นไม้และเมตตาตอ่สตัว์ 
   5. ให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทกุโอกาสท่ีจะท าได้ 
        2. การสร้างความความรู้ (Knowledge)  พืน้ฐานเข้าใจในสิ่งแวดล้อม 
        ความรู้พืน้ฐานคือ  เร่ืองหรือข้อมลูพืน้ฐาน  เป็นความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีมีระดบั
ควรง่ายตอ่เดก็วยันีเ้ข้าใจ (Palmer; & Neal. 1944: 50) พีอาเจต์อธิบายไว้วา่  ชนิดของความรู้แยกตาม
เนือ้หาสาระท่ีเดก็วยันีค้วรเรียนรู้  ประกอบด้วย  1) ความรู้ทางกายภาพ : การค้นพบ  (Physical   
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Knowledge : Discovery) เป็นความรู้ท่ีเป็นผลท่ีเด็กได้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ จากการสมัผสั  การยก  การเป่า  
การตี  การมอง การดม การฟัง การเขียน 2) ความรู้ทางด้านตรรกศาสตร์ - คณิตศาสตร์: การประดษิฐ์ 
(Logical - Mathematical: Invention) เกิดขึน้กบัเดก็ได้ โดยการกระท าของเดก็ท่ีดีตอ่วตัถเุป็นการ
ค้นพบของเด็ก นบัว่าเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ขึน้มาได้ 3) ความรู้ทางด้านสงัคม: ความรู้ท่ีไมมี่รูปแบบ  
(Social - Arbitrary Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเดก็สร้างขึน้มาเอง จากประโยชน์ของเขาและจากการสัง่
สอนของพอ่แม ่ ครู  และผู้ใหญ่  เป็นความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้มา  ด้วยตนเอง  ดงันัน้ความรู้พืน้ฐานท่ีเดก็วยั
นีเ้รียนรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมควรเน้นความรู้ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเดก็ท่ีเขาคุ้นเคยและรู้จกั  อาทิ  อากาศ  ดิน  หิน  
แร่ธาต ุ  น า้  พืช  สตัว์  คน  และการส่ือสาร  อตุสาหกรรม และความเสียหาย  ส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้
ความรู้ท่ีปลกูฝังให้เดก็รักสิ่งแวดล้อม  ครอบคลมุความรู้ดงันี ้
      2.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  แบง่ได้เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ได้คือ 
            2.1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีก าเนิดเกิดขึน้เองโดยธรรมชาต ิ 
มิได้มีมนษุย์กระท าขึน้  ได้แก่  น า้  อากาศ  ต้นไม้  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  สตัว์  สิ่งแวดล้อมเหล่านีเ้ด็กๆ 
จะคุ้นเคยและรู้จกั 
            2.1.2 สิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้  เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์ปรุงแตง่ขึน้  ดดัแปลง
ขึน้มา  ได้แก่  ไฟฟ้า  ขยะ  สารพิษตา่งๆ  
      2.2 สภาพการณ์ของมนษุย์  เป็นความรู้ให้เดก็เข้าใจว่าเป็นผลจากการกระท าของตวั
เดก็ท่ีใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  อาทิ  เดก็ๆ ทิง้ขยะลงแมน่ า้ท าให้น า้สกปรก  เดก็ๆ ปลอ่ยน า้ทิง้ไว้
ท าให้สิน้เปลือง 
      2.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ  เป็นความรู้สอนเดก็ให้รู้จกัการรักษา  หวงแหน  
เกิดความรักในสิ่งแวดล้อมดงักลา่วมา เพราะถ้าเด็กๆ ไม่รักษาหรืออนรัุกษ์แล้ว  ทรัพยากรหมดไปจาก
โลกได้  การอนรัุกษ์ท่ีสอนให้เดก็เรียนรู้  อาทิ  ปลกูต้นไม้ 
      2.4 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environment Problems) คือ มลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ระบบนิเวศ  ตอ่สขุภาพอนามยั  อาทิ  น า้เสีย  อากาศเสีย  การร่อยหรอของป่าไม้  สตัว์  ป่า  หิน  
ดนิ  กรวด  ทราย  การใช้ปุ๋ ย  ยาฆา่แมลง  สารพิษปนเปือ้นในอาหาร  เดก็ๆ เกิดโรคตา่งๆ โรคภมูิแพ้ 
โรคท้องเสียเนือ้หาแนวการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ระดบันี ้  ควรเป็นความรู้สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะตอ่
ระดบัความเข้าใจ การเรียนรู้ พฒันาการครอบครัว  เพ่ือท่ีเดก็ได้น าความรู้ท่ีเข้าใจนีไ้ปปรับ  ประยกุต์ใช้  
การหวงแหน  รักสิ่งแวดล้อม 
          3. สร้างเจตคติ  (Attitude) และความรู้สกึ (Feeling) ท่ีดี  มีแรงจงูใจและการป้องกนัและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
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       ธรรมชาตขิองเจคติ  (Nature  of  Attitude)  คือความคิดเห็น  ความเช่ือของทกุคน  
จงึท าให้เรามีความคิดโน้มเอียงไปทางหนึง่ ความคดิโน้มเอียงท่ีถกูปรุงแตง่ด้วยสลดัทิง้ออกไปให้ได้เพ่ือ 
ท่ีจะให้ความคดิหรือจิตใจเกิดความอิสระ  (วินยั  วีระวฒันานนท์.  2539: 119)   
       การเกิดเจตคตแิละความรู้สึกท่ีดีในเดก็ ต้องอาศยักระบวนการสอน การท าให้ข้อมลู
ความรู้เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมให้เดก็สนใจ  เกิดความรู้สกึท่ีดี  ส าหรับเดก็ปฐมวยั  พอ่แมก่บับคุคลใกล้ชิด
ผู้ให้ความรู้  ผู้ ท่ีท าให้เด็กเกิดเห็นคณุคา่ในสว่นใดสว่นหนึง่เป็นสว่นส าคญัมาก  เด็กวยันีมี้ความผกูพนั
กบัพอ่แม ่ มีทศันคตท่ีิดี  เช่ือฟังเม่ือพอ่แมส่ัง่สอน  เกิดความศรัทธา  ดงันัน้พอ่แมเ่ป็นบคุคลส าคญัมาก
ในการปลกูฝังให้ลกูมีทศัคติท่ีดี  ความส านกึท่ีดีตอ่สิ่งแวดล้อมซึง่การประพฤตปิฏิบตัปิระกอบด้วย  
กระบวนการทางสมองท่ีเป็นเหตเุป็นผล การรู้จกัแยกแยะ และการตดัสินใจกระท าในสิ่งท่ีเอือ้ประโยชน์
ตอ่สิ่งแวดล้อม  และเอือ้ประโยชน์ตอ่ชีวิตของมวลมนษุย์  การเรียนเร่ืองสิ่งแวดล้อมจะเป็นผล  เด็กเกิด
ความรู้สกึท่ีดีท่ีจะขออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  และไมท่ าตนเป็นปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม  การฝึกปฏิบตัจิริงโดย
ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทัง้ท่ีเป็นกายภาพและจิตภาพ  กิจกรรมท่ี
ผู้ปกครอง  พ่อและแมค่วรให้จดัและฝึกเด็ก 
          4.  การสร้างทกัษะ  (Skills)  ปฏิบตัจิริงและการมีสว่นร่วม  (Participation) 
      จากพืน้ฐานความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้  เน้นให้เห็นวา่เดก็ปฐมวยัเป็นวยัเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง  ผู้ ใหญ่เตรียมสภาพแวดล้อมให้และโดยเดก็ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยประสาทสมัผสั
ทัง้  5  ในการปลกูฝังเดก็ปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อม  กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัประกอบด้วยวิธีการ
ตอ่ไปนี ้
      4.1 จากประสบการณ์ตรง  (Experience)  ทฤษฎีของพีอาเจต์ศกึษาเร่ืองเดก็เรียนรู้
ได้อยา่งไร หรือเด็กสร้างความรู้ได้อยา่งไร ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าเดก็เรียนรู้สิ่งตา่งๆ หรือสร้างความรู้โดยอาศยั 
กระบวนการท างานของโครงสร้างสติปัญญาจากความคิดเดิมของเขาท่ีมีอยูเ่ช่ือมโยงกบัประสบการณ์ท่ีเขา
สมัผสัและปฏิบตัิการโดยตรง จากนัน้เกิดการรับรู้สร้างเป็นมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอด มีความเข้าใจ 
เกิดความรู้ กระบวนการนีเ้ป็นการปรับตวัเข้าสู่โครงสร้าง (Assinalation) เป็นกระบวนการ ท่ีบคุคลปรับ
โครงสร้างความคดิ หรือโครงสร้างทางสติปัญญาของตนให้เหมาะสมกบัประสบการณ์ท่ีรับเข้าไปเพ่ือ 
ให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือชว่ยรักษาความสมดลุและผลจากการท างานของกระบวนการ ดงักล่าวจะ
เกิดเป็นโครงสร้าง  (Schema)  ขึน้ในสมอง เป็นกระบวนการของการสร้างสรรค์ความรู้ (Construction)  
ขึน้มาเป็นความรู้ธรรมชาตท่ีิเกิดจากตวัเดก็โดยการอาศยัประสบการณ์ตรง  ดงันัน้การปลกูฝังเดก็รัก
สิ่งแวดล้อม  ควรให้เดก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ให้เดก็ได้พบเห็นความเป็นไปของสิ่งท่ีศกึษาใน
ลกัษณะตา่งๆ ของธรรมชาติ  หรือสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยระบบประสาทสมัผสัทัง้  5  คือ  การได้ยิน  
ได้เห็น  ได้สมัผสั  ได้กลิ่น  และชิมรส  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เกิดการปรับเข้าสูโ่ครงสร้างความคิด
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เดมิและปรับขยายโครงสร้างความคดินัน้  สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง  อาทิ  การให้เด็กเก็บขยะ
หรือแยกทิง้ขยะ  ออกเป็น  3  ประเภทคือ  ขวด  แก้ว  พลาสตกิ  และเศษขยะอ่ืนๆ  หรือให้เดก็รดน า้
ต้นไม้ 
        4.2 ฝึกปฏิบตัจิริง  การให้เด็กเรียนรู้  รู้คดิความซาบซึง้ในเร่ืองดเร่ืองหนึง่  ควรให้เด็ก
เรียนโดยผา่นกระบวนการปฏิบตัจิริง เรียนรู้จากของจริง ทดลองจริงกบัสิ่งใหม่ๆ  การท่ีเดก็ได้สมัผสัเดก็
เกิดการมีสว่นร่วม  ท่ีสดุเกิดความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดของตน  (Joanne Hendrick. 1984; 
NAEYC. 1998) การให้เดก็ได้ประพฤตปิฏิบตัจิริงตอ่สิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยการกระท าซ า้ๆ จนเกิดเป็น
ทกัษะหรือนิสยัท่ีถือเป็นกิจปฏิบตัิ  เด็กจะเกิดการรับรู้และความรู้สึกผกูพนัรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม   
    ดงันัน้ในการปลกูฝังให้เดก็มีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  ถ้าจดักิจกรรมให้เด็กมี
ค่านิยม ทัศนคติ  มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจ า  ท าให้เด็กเปล่ียนทัศคติ  สร้าง
ความตระหนกั และนิสยัในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมได้  และจดักิจกรรมเรียนรู้โดยการปฏิบตัิจริง  
เป็นการช่วยเด็กอีกหนทางหนึง่ท่ีจะพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึน้ ซึง่ไมใ่ชเ่พียงแคท่ าเฉพาะทาง 
ด้านวิชาการอย่างเดียว แตค่วรให้เด็กฝึกฝนลกัษณะนิสยัด้วย นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างความรับผิดชอบ
และฝึกการแก้ไขปัญหาแล้วยงัเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ ท่ีจะท างานให้ส าเร็จลลุว่งด้วยการแก้ปัญหา
ต่างๆ ด้วย   
              
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  งานวิจัยในต่างประเทศ 
  เบรานีส  (พรพรรณ  กลิ่นเกสร. 2538: 21; อ้างอิงจาก  Baranis. 1974: 1892)  ได้ศกึษาผล
ของการจดักิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ท าให้เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรบ้าง ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียนมี
ความต้องการอยู่คา่ยพกัแรมเดนิทางท่องเท่ียวโดยให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยพบว่า  นกัเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมพิเศษนีมี้เจตคติท่ีดีตอ่การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมดีขึน้มาก และเช่ือวา่ตนเองสามารถจ าและ
เข้าใจสิ่งตา่งๆ ท่ีเขาเรียนรู้อยูใ่นโรงเรียนและในห้องเรียนได้ดีขึน้ด้วย  แตเ่จตคตเิหลา่นีจ้ะไม่ปรากฏกบั
นกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียนจดัขึน้ในระหวา่งปิดภาคเรียน 
         มิลเลอร์  (Miller. 1975: 4342-A) ท าการศกึษาเจตคตขิองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอ่
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ (The Development of Pre - adult Toward  Environment  
Conservation and Pollution) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเจตคตขิองนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอ่การ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ  ผลการศกึษาพบว่า  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาอยูใ่นระยะของการ
สร้างเจตคตเิก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  เดก็ระดบั  8  มีเจตคตไิมต่า่งจากผู้ใหญ่  ระดบัความหว่งกงัวล  
(Concern) ตอ่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึน้อย่างสม ่าเสมอในระดบัชัน้ประถมศกึษา  การเข้าใจหรือการเกิด
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เจตคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมก็เกิดกับเด็กในระดบัชัน้ประถมศึกษาด้วย มิลเลอร์สรุปว่า นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาเป็นระยะท่ีจะต้องสร้างเจตคตท่ีิเหมาะสมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เดก็ 
 
  งานวิจัยในต่างประเทศ 
  สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2544: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการปลกูฝังเดก็ปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อม
ด้วยแบบฝึกการบ้านและการปฏิบตัิจริงผลการวิจยัพบวา่ 
  1. พฤติกรรมเด็กปฐมวยัท่ีแสดงความรักสิ่งแวดล้อมทัง้ 8 เร่ืองคือ อากาศ น า้ สตัว์ ต้นไม้  
ขยะ สารพิษ ไฟฟ้า และ หิน ดนิ กรวด ทราย มีพฤตกิรรมหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
  2. ผลการปลกูฝังเดก็ปฐมวยัรักสิ่งแวดล้อมด้วยการบ้านและการปฏิบตัจิริงทัง้ 8 เร่ือง
ดงันี ้ เร่ืองต้นไม้และขยะเป็นพิษ ร้อยละ 96.65 สารพิษ ไฟฟ้า และอากาศ ร้อยละ 92.47, 90.00 และ 
82.20 เรียงตามล าดบั สตัว์ และน า้ ร้อยละ 79.92, 76.62 ดนิ หิน กรวด ทราย ร้อยละ 38.83 และ
ค าตอบท่ีแสดงความตระหนัก ความรู้สึกท่ีดี มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ และการปฏิบตัิจริง         
รักสิ่งแวดล้อมร้อยละ 100, 80 และ 70 เรียงตามล าดบั 
  3. ผลการศกึษาความคิดเห็นผู้ปกครองมีความเห็นว่าควรปลกูฝังให้เด็กรักสิ่งแวดล้อม
และเดก็พอใจในการปฏิบตัจิริง  
          วรางคณา  เผ่ือนทอง  (2541: บทคดัย่อ)   ได้ศกึษาพฤตกิรรมและการรับรู้การอนรัุกษ์ 
สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะปลกูแบบผสมผสานและแบบผสมผสาน  
ผลการวิจยัพบวา่ 
          1. พฤติกรรมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะปลกู
แบบผสมผสานและการจดักิจกรรมแบบผสมผสาน  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
          2. การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะปลกูแบบผสมผสาน
และการจดักิจกรรมแบบผสมผสาน  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
          3. พฤติกรรมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะปลกู
แบบผสมผสานก่อนและหลงัการทดลอง  แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
          4. การรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะปลกูแบบ
ผสมผสานก่อนและหลงัการทดลอง  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
         เสาวนีย์  จนัทร์ที  (2546: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของ 
เด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปัญญา ผลการศกึษา
พบวา่ 
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         1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาตติามรูปแบบจิตปัญญาหลงั
การทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในระดบัดีมาก และการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั    .01 
         2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปัญญา   
หลงัการทดลองมีการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมด้านการอนรัุกษ์ต้นไม้และการอนรัุกษ์น า้สงูขึน้กว่า
ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั   .01  แตมี่การรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมด้าน 
การอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลองอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
         จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้กรอบแนวคิดการวิจยัว่า  ความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีควรปลกูฝังในเด็กปฐมวยั เพราะเด็กเป็นวยัแห่งการเจริญงอกงามมีการพฒันา   
ทกุด้าน  ทัง้ด้านร่างกาย  สติปัญญา  สงัคม  อารมณ์จิตใจ หากเดก็ได้รับการปลกูฝังหรือมีความรู้ในสิ่งท่ี
ดีงามเด็กย่อมเกิดความตระหนกัในการร่วมรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม และปลกูฝังจิตส านึกในการอนรัุกษ์
ได้โดยตรงและมัน่คง   

 



บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้
 1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ เดก็ปฐมวยั ชาย - หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา   2553  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  ซึง่มี 2 ห้องเรียน  จ านวน  70  คน   
 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ เดก็ปฐมวยั ชาย - หญิง อาย ุ5 - 6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ซึง่ได้มาโดยการสุม่อยา่งง่ายด้วยการจบัฉลาก 1  
ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน มีนกัเรียนจ านวน 33 คน สุม่อยา่งง่ายมาจ านวน 20 คน เพ่ือก าหนด
เป็นกลุม่ทดลอง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ  
 1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 2. แบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั 
 
 
 
 



 40 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 ขัน้ตอนการสร้างแผนการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแผนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัดงันี ้
 1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
จากงานวิจยัการพฒันาโครงการเด็กนกัวิจยัและการประเมินเดก็เป็นส าคญั (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์.  
2545) มีลกัษณะเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง สนทนาโต้ตอบค าถามอยา่งอิสระ 
เดก็วิเคราะห์และใช้เทคนิคการระดมสมองให้เดก็ค้นพบด้วยตนเอง ปฏิบตัจิริงในการค้นหาความรู้  
 2. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรและคูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 
ของกรมวิชาการถึงพฒันาการของเดก็ปฐมวยั ปรัชญาการศกึษาของเด็กปฐมวยัและจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูรปฐมวยัท่ีต้องการให้เกิดกบัเด็กปฐมวยั 
 3. สร้างแผนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั ซึง่การวิจยัในครัง้นีก้ าหนดเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจอยากเรียนรู้ โดยการดงึประสบการณ์
เดมิมาใช้และระดมความคดิเลือกหวัเร่ืองท่ีอยากเรียนรู้ร่วมกนั 
  ขัน้ท่ี 2 ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ โดยศกึษาจากแหล่งเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน 
เดก็ได้ เลน่ ส ารวจ ทดลอง จากของจริง จากหนงัสือในห้องสมดุ เผชิญปัญหาตา่งๆ และหาทางแก้ไข
ด้วยตนเองได้ตดัสินใจและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมินผลตามสภาพจริง การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นการมี
สว่นร่วมในการท ากิจกรรม แสดงผลงานท่ีส่ือถึงความรู้ท่ีเดก็ค้นคว้ามา การอธิบายผลงานจะบอกถึง
ความรู้ท่ีเดก็ค้นพบและเข้าใจ  โดยจดัในชว่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ วนัละ30 – 45 นาที รวมทัง้สิน้ 
8 สปัดาห์ 
 4. น าแผนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัเสนอผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาปฐมวยั เพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องตามหลกัการ ทฤษฎี แนวคดิ และรูปแบบการจดักิจกรรมเดก็นกัวิจยั  จ านวน 3 ทา่น มี
ดงันี ้
      4.1 อาจารย์ ดร.ดารารัตน์  อทุยัพยคัฆ์ ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษการศกึษาปฐมวยั     
                                        ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาราชบรีุ เขต 1  
         อ.เมือง จ. ราชบรีุ 
      4.2  อาจารย์ศริิลกัษณ์  วฒุิสรรพ์  ครูช านาญการโรงเรียนอนบุาลแพร่ 
                                       ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแพร่  เขต 1  
         อ.เมืองแพร่ จ. แพร่ 
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                4.3 อาจารย์ณชุฎา  บรูณะพิมพ์  อาจารย์ประจ าสาขาการศกึษาปฐมวยั 
         คณะศกึษาศาสตร์  
                                        มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
         อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
 5. ปรับปรุงแผนการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้เกณฑ์ 
พิจารณาความเห็นตรงกนั 3 ทา่น ซึง่ในการวิจยัครัง้นีป้รับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบเดก็นกัวิจยั ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นดงันี ้
      5.1 ปรับกิจกรรมในขัน้น า ขัน้สรุปให้สอดคล้องกบัเนือ้หาในขัน้ด าเนินกิจกรรมโดย  
การร้องเพลงเก่ียวกบัต้นไม้ในเนือ้หาความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ หรือเป็นค าคล้องจองสลบักนัไป 
      5.2 ปรับเนือ้หาในขัน้ด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ วตัถปุระสงค์ต้องการ
ให้เดก็แสดงออกต้องการดแูลรักษา และใช้ต้นไม้อยา่งประหยดัจงึต้องสอนเนือ้หาให้เดก็มีความรู้และ
ปฏิบตัิการดแูลรักษาและใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งประหยดั 
      5.3 ปรับแผนให้เดก็ได้ปฏิบตัิจริง เพื่อให้เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง 
 6. น าแผนการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัไปทดลองใช้ (Try  Out) กบันกัเรียนอนบุาลปีท่ี 2 อาย ุ 
5 - 6 ปี โรงเรียนศรีบางไทร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต2 ท่ีไมใ่ช้กลุม่ตวัอยา่ง 
จ านวน 30 คน 
 7. ปรับปรุงแผนการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัด้านภาษา ขัน้ตอน ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์ 
เทคนิควิธีการตา่งๆ การตัง้ค าถามให้เหมาะสมส าหรับใช้ในการทดลอง 
 
 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 1. ศกึษาเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั 
จากหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 และงานวิจยัของ วรางคณา เผ่ือนทอง (2541) 
มารศรี  ไทยบญุเร่ือง (2537) เสาวนีย์ จนัทร์ที (2546)  ดารารัตน์  อทุยัพยคัฆ์ (2548) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั 
  2. สร้างแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย ชดุ
ค าถามจ านวน 4 ชดุ ชดุละ 10 ข้อ  รวมทัง้สิน้ 40 ข้อ  โดยค าถามจ านวน 4 ชดุ จ าแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้
     ชดุท่ี 1      ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  จ านวน  10  ข้อ 
  ชดุท่ี 2      ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์   จ านวน  10  ข้อ 
  ชดุท่ี 3      ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้                จ านวน  10  ข้อ 
       ชดุท่ี 4     ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  จ านวน  10  ข้อ 
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 3. น าแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเดก็ปฐมวยัและคูมื่อไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีต้องการ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
      3.1 อาจารย์ ดร. ปัณณวิชญ์ ใบกหุลา    นกัวิชาการศกึษา 6    
                                                                                มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม   
                                                                                อ.เมือง จ.พิษณโุลก 
      3.2 อาจารย์มิ่ง  เทพครเมือง       อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ              
                                                                                 โรฒ 
              ประสานมิตร  (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 
      3.3 อาจารย์จงรัก  อว่มมีเพียร       ครูช านาญการโรงเรียนวดัเกาะลอย 
                      ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาระยอง  เขต 1  
              อ.เมือง จ.ระยอง 
 4. ปรับปรุงแก้ไข แบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก
ผู้ เช่ียวชาญน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยใช้เกณฑ์พิจารณาความเห็นตรงกนั  3 ทา่นดงันี ้
      4.1 ปรับปรุงรูปภาพ และค าถามให้ชดัเจน 
      4.2 เปล่ียนรูปภาพให้ตรงกบัเนือ้หาและส่ือความหมายให้ชดัเจนเดก็ดภูาพแล้วเข้าใจ 
        4.3 ควรปรับเปล่ียนภาพท่ีอาจเป็นตวัอย่างให้เดก็ปฏิบตัติามได้ 
 5. น าแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเดก็ปฐมวยั   หาความเท่ียงตรงโดย
น าแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมิน แล้วน าคะแนนท่ีได้หา
คา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค์คา่ IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 จงึถือว่าใช้ได้ 
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 89) ซึง่ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ดชันีความสอดคล้อง ระหว่าง
แบบทดสอบกบัจดุประสงค์  IOC = 0.67 - 1.00 
 6. น าแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข 
แล้วตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองใช้ ( Try Out ) กบัเดก็ปฐมวยัระดบัชัน้อนบุาล 2 โรงเรียน
ศรีบางไทร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ท่ีไมใ่ช้กลุม่ตวัอยา่งมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ คือ ตอบถกูให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และน ามาวิเคราะห์หาความยาก 
ง่าย (P) อยูร่ะหวา่ง .20 - .80 และหาอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่ .20 ขึน้ไป และคดัเลือกข้อสอบท่ีมีคา่
ความยากง่ายเหมาะสมส าหรับใช้ในการทดลองท่ีมีคา่ความยากง่ายระหวา่ง .27 - .80 และคา่อ านาจ
จ าแนกระหว่าง .25 - .56 ได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ  ซึง่แตล่ะด้านแบง่ได้ดงันี ้
                     ชดุท่ี 1      ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  จ านวน  8  ข้อ 
  ชดุท่ี 2      ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์    จ านวน  8  ข้อ 
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    ชดุท่ี 3      ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้                 จ านวน  7  ข้อ 
  ชดุท่ี 4     ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  จ านวน  7  ข้อ 
 8. น าแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเดก็ปฐมวยัไปหาคา่ความเช่ือมัน่ 
ของแบบทดสอบโดยใช้สตูร KR - 20 ของ คเูดอร์ - ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) ซึง่ได้คา่ความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.77 ซึง่มีคา่สงูเพียงพอในการน าไปใช้ในการศกึษาวิจยั 
 9. น าแบบทดสอบการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีผา่นการวิเคราะห์คณุภาพ
ตามท่ีต้องการน ามาท าเป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 
แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้วิจยัได้
ด าเนินการทดลองโดยการทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One - group Pretest - 
Posttest Design) บอร์กและกอลล์ (Borg; &Gall. 1981: 221 - 229; Borg; & Gall. 1979: 222 - 223) 
 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม่ สอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลงั 
(Posttest) 

E T1 X T2 

 
 เม่ือ  E  แทน  กลุม่ทดลอง 
   T1 แทน  การประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนการทดลอง 
   X  แทน  การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  
   T2  แทน  การประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองหลงัการทดลอง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วิธีด าเนินการทดลอง 
 การวิจยัครัง้นี ้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 เป็นเวลา 8 สปัดาห์   วนั
ละ 30 - 45 นาที รวมระยะเวลาทดลองทัง้สิน้ 40 ครัง้ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในชว่งเวลา  
9.30 - 10.15 น. โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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 1. ขอความร่วมมือกบัผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจยั  
 2. แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบเก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เพ่ือขอความ
ร่วมมือและสนบัสนนุการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 3. สร้างความคุ้นเคยกบัเด็กกลุม่ตวัอยา่ง และจดัเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตอ่ 
การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
 4. ท าการทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กกลุม่ตวัอย่างก่อนการทดลอง 
 (Pretest) จ านวน 20 คน ด้วยแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ชดุ โดยท า 
การทดสอบวนัละ 1 ชดุ เป็นเวลา 4 วนั 
 5. ผู้วิจยัด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยักบักลุม่ตวัอยา่งใช้เวลา     
8 สปัดาห์ วนัละ 30 - 45 นาที  ในชว่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในช่วงเวลา 9.30 - 10.15 น. จน
สิน้สดุการทดลองรวมทัง้สิน้ 40 ครัง้ ในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัแบง่เป็น  3  ขัน้ตอน  คือ ขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ และขัน้การประเมินผล 
 6. ก าหนดการทดลองโดยก าหนดหวัข้อเร่ืองในการเรียนรู้ตามความสนใจของเดก็ซึง่อยูใ่นขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัปรากฏดงัแสดง 
ในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ก าหนดการทดลอง 
 
สปัดาห์ที ่ วนั หวัเร่ือง หวัข้อยอ่ย ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 

จนัทร์ 
 
 
 
องัคาร 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
จนัทร์ 
 
องัคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
น า้ 

เลอืกเร่ืองทีต้่องการเรียนรู้ 
 
 
 
รูปร่าง กลิน่ สขีองน า้ 
ความส าคญัของน า้ 
น า้ดี น า้เสยี 
ประโยชน์ของน า้ 
การดแูลรักษาน า้และการใช้น า้
อยา่งประหยดั 
น าเสนอกิจกรรมที่เด็กต้องการ 

ขัน้ที่1ทบทวนความรู้และเลอืกหวัข้อ
เนือ้หาที่สนใจ โดยการอภิปรายซกัถาม 
แสดงความคิดเห็นร่วมกนัและลงมติ
เลอืกเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 2 ค้นคว้าวจิยัหาความรู้เร่ืองน า้ 
โดยการส ารวจจากสถานท่ีจริง ศกึษา
การป้องกนัน า้เสยีจากคลองหน้า
โรงเรียน ดกูารตกัผกัตบออกจากคลอง 
ศกึษาจากหนงัสอืในห้องสมดุ ดกูารท า
ให้น า้บริสทุธ์ิ ศกึษาประโยชน์ของน า้
บริสทุธ์ิ ทดลองการใช้น า้อยา่ง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
สปัดาห์ที ่ วนั หวัเร่ือง หวัข้อยอ่ย ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบตัิ 
ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 
น าเสนอผลงาน 
สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ประหยดั คิดกิจกรรมทีจ่ะถา่ยทอด 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองน า้และลง
มือปฏิบตัิตามที่คิด จดัน าเสนอผลงาน 
ขัน้ที่3ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัน า้ การอนรัุกษ์น า้และการใช้
น า้อยา่งประหยดั 
 

 
 
 
3-4 
 
 
 
 
 
 

จนัทร์ 
 
 
 
องัคาร 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
จนัทร์ 
 
องัคาร 
 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
 
 

 
 
 
อากาศ 
 
 
 

เลอืกเร่ืองทีต้่องการเรียนรู้ 
 
 
 
รูปร่างของอากาศ 
อากาศมีความส าคญั 
อากาศดีและอากาศเป็นพิษ 
การดแูลรักษาให้อากาศบริสทุธ์ิ 
การปฏิบตัิตนเพื่อหลกีเลีย่งอากาศ
เป็นพิษ 
น าเสนอกิจกรรมที่เด็กต้องการ 
ปฏิบตัิ 
ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 
น าเสนอผลงาน 
สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลอืกหวัข้อ
เนือ้หาที่สนใจ โดยการอภิปรายซกัถาม 
แสดงความคิดเห็นร่วมกนัและลงมติ
เลอืกเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ือง
อากาศ โดยการส ารวจจากสถานที่จริง 
ศกึษาอากาศจากบริเวรโรงเรียน ดกูาร
เลน่วา่ว ศกึษาจากหนงัสอืในห้องสมดุ 
ดกูารท าให้อากาศบริสทุธ์ิ ศกึษา
ประโยชน์ของอากาศบริสทุธ์ิ ทดลอง 
หลกีเลีย่งจากอากาศเป็นพิษ คิด
กิจกรรมทีจ่ะถา่ยทอดความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองอากาศและลงมือปฏิบตัิ
ตามทีค่ิด จดัน าเสนอผลงาน 
ขัน้ที่3ประเมินผล ทบทวนความรู้ 

อภิปราย แสดงความคิดเห็นเร่ืองราว

เก่ียวกบัอากาศ การอนรัุกษ์อากาศ

และการใช้อากาศดแูลไมใ่ห้เป็นพิษ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
สปัดาห์ที ่ วนั หวัเร่ือง หวัข้อยอ่ย ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-6 

จนัทร์ 
 
 
 
 
องัคาร 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
จนัทร์ 
 
องัคาร 
 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สตัว์ 

เลอืกเร่ืองทีต้่องการเรียนรู้ 
 
 
 
 
ช่ือ รูปร่างประเภท 
ที่อยูอ่าศยัของสตัว์ 
ประโยชน์ของสตัว์ 
การปฏิบตัิตนกบัสตัว์ 
การดแูลรักษาสตัว์ 
 
น าเสนอกิจกรรมที่เด็กต้องการ 
ปฏิบตัิ 
ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 
น าเสนอผลงาน 
สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลอืกหวัข้อ
เนือ้หาที่สนใจ โดยการอภิปรายซกัถาม 
แสดงความคิดเห็นร่วมกนัและลงมติ
เลอืกเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ืองสตัว์ 
โดยการส ารวจจากสถานท่ีจริง ศกึษา
สตัว์จากบริเวรโรงเรียน ดกูารเลีย้งกบ 
ศกึษาจากหนงัสอืในห้องสมดุ ดกูาร
เจริญเติบโตของสตัว์ ศกึษาประโยชน์
ของสตัว์ ทดลองเลีย้งปลาหางนกยงู
และดแูลรักษา คิดกิจกรรมทีจ่ะ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
สตัว์และลงมือปฏิบตัิตามทีค่ิด จดั
น าเสนอผลงานของตนเอง 
ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัต้นไม้ การอนรัุกษ์ต้มไม้และ
การใช้ต้มไม้อยา่งประหยดั 

 

 

 

 

7-8 

 

จนัทร์ 
 
 
 
องัคาร 
พธุ 
พฤหสั 
ศกุร์ 
 
จนัทร์ 
องัคาร 
 

 

 

 

 

ต้นไม้ 

 

เลอืกเร่ืองทีต้่องการเรียนรู้ 
 
 
 
ช่ือของต้นไม้ 
พืชบก พืชน า้ และป่าไม้ 
ประโยชน์ของต้นไม้ 
การเจริญเติบโตของต้นไม้และการ
ดแูลรักษา 
การปลกูต้นไม้และการดแูลรักษา 
น าเสนอกิจกรรมที่เด็กต้องการ 
ปฏิบตัิ 

ขัน้ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลอืกหวัข้อ
เนือ้หาที่สนใจ โดยการอภิปรายซกัถาม 
แสดงความคิดเห็นร่วมกนัและลงมติ
เลอืกเร่ืองทีจ่ะเรียนรู้ 
ขัน้ที่ 2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ืองต้ม

ไม้  โดยการส ารวจจากสถานท่ีจริง 

ศกึษาจากต้นไม้ ศกึษาจากหนงัสอืใน

ห้องสมดุ ดกูารเจริญเติบโตของต้นไม้ 

ศกึษาประโยชน์ของต้นไม้ ทดลองปลกู 

ต้นไม้และดแูลรักษา คิดกิจกรรมที่จะ

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
สปัดาห์ที ่ วนั หวัเร่ือง หวัข้อยอ่ย ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 พธุ 

 
พฤหสั 
ศกุร์ 

 
 
 
 
 

ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 
น าเสนอผลงาน 
น าเสนอผลงาน 
สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ 

ต้นไม้และลงมือปฏิบตัิตามที่คดิ จดั
น าเสนอผลงานของตนเอง 
ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัต้นไม้ การอนรัุกษ์ต้มไม้และ
การใช้ต้นไม้อยา่งประหยดั 
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ตาราง 3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อเนือ้หา 
ที่สนใจ  
(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 45นาที/1วนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ 
(ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 8 วนัๆ  
ละ 45 นาที) 
 
 
 
 
 

1. สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบัเดก็ 
2. เชิญชวนให้เด็กเสนอเร่ืองหรือสร้าง
สถานการณ์เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ
ในสิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวัเด็ก 
3. ครูสงัเกตและจดบนัทกึในหวัเร่ืองท่ีเดก็
ต้องการศกึษาเรียนรู้ 
4. ก าหนดหวัข้อเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีจะศกึษา
ร่วมกนั 
5. เดก็และครูร่วมกนัเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบั
เร่ืองสิ่งแวดล้อมรอบตวั 
6. ครูน าหวัข้อท่ีเด็กต้องการเรียนรู้เช่ือมโยง    
ให้เข้ากบัจดุประสงค์การรับรู้การอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนบัสนนุการเรียนรู้ท่ี
ชว่ยสง่เสริมการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1. การส ารวจแหลง่เรียนรู้ (ประมาณวนัละ     
45นาที/ 1 วนัใช้เวลา 6 วนั) 
    1.1 ครูพาเดก็ให้ได้รับประสบการณ์จริง   
จากแหลง่เรียนรู้เพ่ือฝึกฝนการรับรู้การอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม 
    1.2 ให้ความรู้พืน้ฐานแก่เดก็เพ่ือให้เดก็เกิด
ความสนใจ 
    1.3 ครูกระตุ้นด้วยค าถามให้เดก็เกิดความ
สนใจและให้เดก็ซกัถามปัญหา    
    1.4 ครูจดบนัทกึสิ่งท่ีเดก็ถามค าถาม 
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ตาราง  3  (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี  3 การประเมินผล 
(ใช้เวลา 1 วนัๆ ละ 45 นาที) 

   1.5 ครูกระตุ้นให้เด็กออกมาเลา่ ประสบการณ์ 
ท่ีได้ไปส ารวจแหลง่เรียนรู้   
   1.6 ให้เด็กเลา่ถึงประสบการณ์ท่ีได้ไปแหลง่
เรียนรู้  
2. การเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา (ประมาณ 45 นาที) 
    2.1 ครูให้เด็กชว่ยกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเดก็ๆ ต้องการท า 
    2.2  ครูท าแผนท่ีความคดิจากค าตอบของเดก็
ทกุคน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศกึษาค้นคว้า ขีดเขียน และจดบนัทกึ 
(ประมาณ 45 นาที) 
     3.1 ครูจดักิจกรรมให้เดก็ได้เลือกท าตาม  
ความสนใจและความถนดัของแตล่ะคน 
4. น าเสนอผลงาน (45นาที) 
    4.1 เด็กชว่ยกนัน าเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุ้นให้เดก็ภาคภมูิใจในผลงาน 
    4.3 ครูกระตุ้นให้เดก็สนใจอยากแสดงหา
ความรู้ตอ่ไป 
 

สรุปและจดัท าผลงานความรู้ (45นาที)     
     1. เดก็และครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ือง
ท่ีศกึษา 
     2. ครูกระตุ้นให้เด็กมีความภาคภมูิใจในเร่ือง  
ท่ีตนเองศกึษาไปใช้ประโยชน์ และกระตุ้นให้เด็ก
เกิดความอยากเรียนรู้ตอ่ไปประสบการณ์ท่ีได้ไป
ส ารวจแหลง่เรียนรู้   
    3. ให้เดก็เล่าถึงประสบการณ์ท่ีได้ไปแหลง่  
เรียนรู้ 
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ตาราง  3  (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา (ประมาณ 45 นาที) 
    2.1 ครูให้เด็กชว่ยกนัแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีเดก็ๆ ต้องการท า 
    2.2  ครูท าแผนท่ีความคดิจากค าตอบของเดก็
ทกุคน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศกึษาค้นคว้า ขีดเขียน และจดบนัทกึ 
(ประมาณ 45 นาที) 
     3.1 ครูจดักิจกรรมให้เด็กได้เลือกท าตามความ
สนใจและความถนดัของแตล่ะคน 
4. น าเสนอผลงาน (45นาที) 
    4.1 เด็กชว่ยกนัน าเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุ้นให้เดก็ภาคภมูิใจในผลงาน 
    4.3 ครูกระตุ้นให้เดก็สนใจอยากแสวงหา
ความรู้ตอ่ไป 
 
สรุปและจดัท าผลงานความรู้ (45 นาที)     
     1. เดก็และครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ือง
ท่ีศกึษา 
     2. ครูกระตุ้นให้เด็กมีความภาคภมูิใจในเร่ือง  
ท่ีตนเองศกึษาไปใช้ประโยชน์ และกระตุ้นให้เด็ก
เกิดความอยากเรียนรู้ตอ่ไป 
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 7. ขณะจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัผู้วิจยัท าการบนัทกึการสงัเกตพฤตกิรรมการร่วม
กิจกรรมของเดก็ปฐมวยัทกุครัง้ 
 8. เม่ือสิน้สดุการทดลองผู้วิจยัได้ท าการทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของ 
เดก็ปฐมวยั หลงัการทดลอง (Posttest) เป็นเวลา  4 วนั  ซึง่ใช้แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัท่ีใช้ใน 
การทดสอบครัง้ก่อนการทดลอง แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 9. น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ           
         
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีได้รับจากการทดลองมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดงันี  ้
 1.สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 
  1.1 หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์
กบัพฤติกรรม โดยค านวณจากสตูร (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 89) 
 

     
 

N

R
             IOC


  

 

  เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคล้องมีคา่อยู่ระหวา่ง  -1  ถึง  +1 

    ∑R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ 
      N  แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
 
  1.2 การค านวณคา่ความยากง่าย (Difficulty) โดยใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2526: 89)  ดงันี ้
 

    
        

 
N

R
                P   

 
  เม่ือ  P  แทน คา่ความยากง่าย 
    R  แทน จ านวนท่ีข้อนัน้ถกู 
    N  แทน จ านวนเด็กท่ีท าข้อแบบทดสอบนัน้ทัง้หมด 
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  1.3 หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยั  โดยใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ แบบพอยท์  - ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) ค านวณ
จากสตูร(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 258) ดงันี ้ 
 

   
pq  

S

M-M
                  r

t

qp

pbis   

 

  เม่ือ      rpbis   แทน      คา่อ านาจจ าแนกสมัประสิทธ์ิแบบพอยท์ - ไบซีเรียล 
                      Mp   แทน    คา่เฉล่ียของคะแนนรวมในกลุม่ท่ีตอบถกู 
                     Mq    แทน      คา่เฉล่ียของคะแนนรวมในกลุม่ท่ีตอบผิด 
                      St     แทน      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทัง้หมด 
                       p     แทน สดัสว่นของคนตอบถกู  
                 q       แทน    1 - p  (สดัสว่นของคนตอบผิด) 
 

  1.4 หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบใช้สตูร KR - 20 ของ Pearson (บญุเชิด    
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 13) ดงันี ้
 

    

                                                          

 

  เม่ือ  ttr  แทน สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
    K  แทน จ านวนของแบบทดสอบ 

    pq แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
                     แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
 
 2. สถิตใินการทดสอบสมมติฐาน 
       ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows ท าการวิเคราะห์ 
  2.1 หาคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  2.2 หาคา่ขอบเขตลา่งและคา่ขอบเขตบนของคา่เฉล่ียประชากร 
  2.3 เปรียบเทียบคะแนนความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ 
  2.4 ค านวณขนาดสง่ผลโดยใช้ Partial η2  ค านวณ 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์  
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 n      แทน        จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 K       แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
 M             แทน         คา่เฉล่ียของคะแนน 
              S      แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             SEM         แทน          คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่เฉล่ีย 
             SS            แทน          ผลบวกก าลงัสองของคะแนน 
             df             แทน          คา่ชัน้แหง่ความอิสระ 
             MS           แทน          คา่ก าลงัสองเฉล่ียของคะแนน 
             F              แทน          คา่สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบ 
             Sig.          แทน          ระดบัคา่นยัส าคญั หรือ คา่ความนา่จะเป็น 
            Partial η2  แทน          ขนาดสง่ผล 
 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  1.1 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเด็กปฐมวยัก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  
  1.2  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยั
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมรายด้านของเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
               2.1 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัด้านความรู้ใน 
การอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
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               2.2 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
                2.3 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัด้านความรู้ใน 
การอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
                2.4  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
                2.5 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัด้านความรู้ใน 
การอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
              2.6 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
                2.7  การศกึษาระดบัคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  2.8  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยัก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
        1.1 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเด็กปฐมวยัก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  
         การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มาหาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา่ความคลาดเคล่ือนของคา่เฉล่ีย คา่ขอบเขตลา่งและคา่ขอบเขตบนของคา่เฉล่ียประชากร
ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4  สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยัก่อนและ 
      หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 

การทดสอบความรู้ในการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

M S SEM 
ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

ขอบเขตลา่ง ขอบเขตบน 
ก่อนทดลอง .584 .126 .028 .526 .643 
หลงัการทดลอง .764 .076 .017 .729 .800 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเด็กปฐมวยั
ก่อนทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  .584 อยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉล่ียประชากรท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95%  
มีคา่อยูร่ะหวา่ง .526 - .643  และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั .764  อยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย
ประชากรท่ีช่วงความเช่ือมัน่  95 %  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .729 - .800 
 
  1.2 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยั
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
  การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม โดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตา่งโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้และค านวณ
ขนาดการสง่ผลของการทดลอง โดยใช้ Partial η2 ดงัแสดงในตาราง 5 
 

ตาราง  5  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยัก่อนและ 
      หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig Partial η2 

ความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

.646 1 .646 71.536 .000 .790 

คา่คลาดเคล่ือน .172 19 .009    
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 ผลการวิเคราะห์ตามตารา 5 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเด็ก
ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั p<.01 (F = 71.536) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมของเดก็ปฐมวยั
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  แตกตา่งกนัอย่างชดัเจนและการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยัครัง้นี ้สง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั โดยรวมร้อยละ 79 (Partial η2 = 
.790) 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมรายด้านของเดก็ปฐมวยั 
             2.1 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้ในการอนรัุกษ์
ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี  ้ ผู้ วิจัยได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย  ด้านความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ
เด็กนกัวิจยั มาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความคลาดเคล่ือนของคา่เฉล่ีย ดงั
แสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6  คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
       การอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 

การทดสอบ M S SEM 
ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

ขอบเขตลา่ง ขอบเขตบน 
ก่อนทดลอง .521 .169 .038 .442 .600 
หลงัการทดลอง .679 .130 .029 .618 .739 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั ด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .521 อยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉล่ีย
ประชากรท่ีช่วงความเช่ือมัน่ 95% มีคา่อยู่ระหวา่ง .442 - .600  และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
.679  อยูใ่นระดบัมาก   คา่เฉล่ียประชากรท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95%  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .618 - .739 
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              2.2 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้ 
ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนนี  ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม ของเด็กปฐมวยั  ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยัมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตา่งโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
วดัซ า้ และใช้  Partial η2

  ค านวณขนาดการสง่ผลของการทดลอง ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
      การอนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS 
 

F Sig Partial η2 

ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้   .494 1 .494 13.604 .002 .417 
คา่คลาดเคล่ือน .690 19 .036    

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ในการ
อนรัุกษ์ต้นไม้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั p<01 (F = 13.604) แสดงว่าคา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  
ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
และการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครัง้นีส้ง่ผลตอ่ครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ร้อยละ 42  (Partial η2

  = .417) 
 
             2.3 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัด้านความรู้ใน 
การอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคล่ือนของค่าเฉล่ีย ดงัแสดงใน
ตาราง 8 
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ตาราง 8  คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
      การอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
 

การทดสอบ M S SEM 
ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

ขอบเขตลา่ง ขอบเขตบน 
ก่อนทดลอง .600 .244 .054 .486 .714 
หลงัการทดลอง .764 .116 .026 .710 .819 

 
  ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั 
ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .600 อยูใ่นระดบัปานกลาง   คา่เฉล่ีย
ประชากรท่ีช่วงความเช่ือมัน่  95%  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .486 - .714 และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
.764 อยูใ่นระดบัมาก  คา่เฉล่ียประชากรท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95 %  มีคา่อยูร่ะหว่าง .710 - .819 
            
  2.4  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตา่งโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ และ
ใช้  Partial η2

  ค านวณขนาดการสง่ผลของการทดลอง ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
      การอนรัุกษ์น า้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS 
 

F Sig Partial η2 

ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้   .270 1 .270 11.811 .003 .383 
คา่คลาดเคล่ือน .434 19 .023    
 

 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ในการ
อนรัุกษ์น า้  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิตท่ีิระดบั p < .01 (F = 11.811) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวยั  ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั แตกตา่งกนัอยา่ง
ชดัเจน และการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครัง้นีส้่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ร้อยละ 38  (Partial η2

  = .383) 
 
            2.5 การศกึษาระดบัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัด้านความรู้ใน 
การอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยั มาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความคลาดเคล่ือนของคา่เฉล่ีย ดงัแสดง
ในตาราง  10 
 
ตาราง 10 คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
      การอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 

การทดสอบ M S SEM 
ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

ขอบเขตลา่ง ขอบเขตบน 
ก่อนทดลอง .538 .219 .049 .435 .640 
หลงัการทดลอง .756 .125 .028 .698 .815 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั ด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั .538 อยูใ่นระดบัปานกลาง คา่เฉล่ียประชากร
ท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95%  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .435 - .640 และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .756  อยู่
ในระดบัมาก  คา่เฉล่ียประชากรท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95 %  มีคา่อยูร่ะหว่าง .698 - .815 
 
              2.6 การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
          การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั
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มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตา่งโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้ 
และใช้  Partial η2

   ค านวณขนาดการสง่ผลของการทดลอง ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 11 
ตาราง 11  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ใน  
      การอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS 
 

F Sig Partial η2 

ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ .479 1 .479 34.481 .000 .645 
คา่คลาดเคล่ือน .264 19 .014    

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ในการ
อนรัุกษ์สตัว์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั p <. 01 (F = 34.481) แสดงว่าคา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยั  ด้าน
ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั แตกตา่งกนัอย่างชดัเจน และ
การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ในการ
อนรัุกษ์สตัว์ ร้อยละ 65 (Partial η2

  = .645) 
 
                2.7  การศกึษาระดบัคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย  ด้านความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ 
เดก็นกัวิจยั มาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความคลาดเคล่ือนของคา่เฉล่ีย ดงั
แสดงในตาราง 12 
 
ตาราง 12  คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ 
      ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 

การทดสอบความรู้ใน
การอนรัุกษ์อากาศ 

M S SEM 
ชว่งความเช่ือมัน่ 95% 

ขอบเขตลา่ง ขอบเขตบน 
ก่อนทดลอง .679 .173 .039 .598 .759 
หลงัการทดลอง .857 .114 .025 .804 .910 
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 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 12 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั 
ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .679 อยูใ่นระดบัมาก คา่เฉล่ียประชากร 
ท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95%  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .598 - .759 และหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .857 อยู่
ในระดบัมาก   คา่เฉล่ียประชากรท่ีชว่งความเช่ือมัน่  95%  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .804 - .910           
          
  2.8  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัด้านความรู้
ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
          การวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นนี ้ ผู้วิจยัได้น าคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ด้านความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้แบบ   
เดก็นกัวิจยัมาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทดสอบความแตกตา่งโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วดัซ า้ และใช้  Partial  η2

  ค านวณขนาดการสง่ผลของการทดลอง ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 13 
 
ตาราง 13  การเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  ด้านความรู้ใน 
      การอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS 
 

F Sig Partial η2 

ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  .319 1 .319 21.396 .000 .530 
คา่คลาดเคล่ือน .283 19 .015    

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พบวา่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ในการ
อนรัุกษ์อากาศ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทาง
สถิตท่ีิระดบั p <. 01 (F = 21.396) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั  
ด้านความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
และการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครัง้นีส้่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ใน
การอนรัุกษ์อากาศ  ร้อยละ 53 (Partial η2

  = .530) 
  
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั มีจดุมุง่หมายในการวิจยัคือ เพ่ือศกึษาความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 ขอบเขตการวิจยัครัง้นี ้ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชาย - หญิง  อาย ุ5 - 6 ปี
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธ์ิ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยาเขต 2 จ านวน 20 คน ได้ด้วยการคดัเลือก
เจาะจงจากห้องท่ีผู้วิจยัเป็นครูประจ าชัน้ ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  ตวัแปรจดักระท า ได้แก่ 
การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ตวัแปรตาม ได้แก่ ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยั 
จ าแนกรายด้าน 4 ด้าน คือ ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้  ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ความรู้ในการอนรัุกษ์
สตัว์  ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  

 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัและแบบทดสอบวดัความรู้
ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้จ านวน 30 ข้อ ท่ีมีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 
.77 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Qusai Experimental Design) ซึง่ท าการศกึษากบั
กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัปฐมวยั โดยการสร้างความคุ้นเคยกบัเด็กเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์
ด าเนินการทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยักบักลุม่ตวัอยา่งก่อนทดลองโดยใช้
แบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัมาทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยัมาทดสอบหลงัการทดลอง และน าข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายส าคญัเพื่อศกึษาระดบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีมีผลตอ่
ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน ผลวิจยัพบวา่ 

 1. ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวมก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเท่ากบั .584  และหลงั
การทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .764  ก่อนและหลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั P <.01  (F = 71.536) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการ
ทดลองแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน และการทดลองครัง้นีส้่งผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
ร้อยละ 79  (Partial η2  = .790) 
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 2. ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแยกรายด้าน ได้แก่ ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้  ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์  ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

       2.1 ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .521 และหลงัการทดลอง
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั .679 ก่อนและหลงัการทดลอง มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั P <.01 (F = 13.604) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ก่อนและหลงัการทดลอง
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน และการทดลองครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ ร้อยละ 42 (Partial 

η2 = 147) 
      2.2 ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .521และหลงัการทดลอง
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั .764 ก่อนและหลงัการทดลอง มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั P <.05 (F = 11.811) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ ก่อนและหลงัการทดลอง
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน และการทดลองครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์น า้ ร้อยละ 38 (Partial  η2 
= .383) 
      2.3 ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .538 และหลงัการทดลอง
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั .756ก่อนและหลงัการทดลอง มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
P <.01 (F = 34.481) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์  ก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนั

อยา่งชดัเจน และการทดลองครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์  ร้อยละ 65 (Partial η2 = .645) 
      2.4 ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ  ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .679  และหลงัการ
ทดลองมีคา่เฉล่ียเทา่กบั .857ก่อนและหลงัการทดลอง มีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั P <. 05 (F = 21.396) แสดงวา่คา่เฉล่ียความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ ก่อนและหลงัการทดลอง
แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจนและการทดลองครัง้นีส้ง่ผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ ร้อยละ 53 (Partial 

η
2 = .530) 

 

อภปิรายผล 

 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาระดบัและเปรียบเทียบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม   
โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัปรากฏผล
ดงันี ้ 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม
และรายด้านทกุด้านสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานของการ
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วิจยัครัง้นีแ้สดงให้เห็นวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัสามารถสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัให้สงูขึน้ได้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีส้ามารถอภิปรายผลได้วา่ 

 1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัมีคะแนนความรู้ในการอนรัุกษ์ 
สิ่งแวดล้อมโดยรวมสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัเป็นรูปแบบ
การสอนท่ีมีการวางแผนในการจดัการเรียนรู้เป็นล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน ในขัน้ท่ี 1 เดก็ทบทวนความรู้
และและเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ เดก็ได้สนทนา เล่าประสบการณ์ แลกเปล่ียนความคดิเห็นได้เลือก
เรียนในหวัข้อท่ีสนใจ ได้จ าแนกประเภท จดักลุม่ นบัจ านวนและเปรียบเทียบจ านวนของหวัข้อเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2 ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้เดก็ได้เดนิทางไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน 
มีโอกาสคิดตดัสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบตั ิการให้เด็กได้ หยิบ จบั สมัผสั เรียนรู้จากของจริง เม่ือ
เกิดข้อสงสยัสามารถค้นคว้าหาค าตอบจากแหลง่ข้อมลู กิจกรรมท่ีเด็กเลือกปลกูต้นไม้ เลีย้งปลา ใช้น า้
อยา่งประหยดั หลีกเล่ียงอากาศเป็นพิษ เดก็สรุปความรู้ท่ีได้จากการศกึษาหาความรู้ด้วยการวาดภาพ
ระบายสี ปัน้ดนิน า้มนั ฉีกปะภาพ และน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมิน เดก็และครู
ร่วมกนัประเมินผล การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัทกุขัน้ตอนเปิดโอกาสให้เดก็ได้ใช้ความรู้ในการ
อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในการค้นคว้าหาค าตอบ ซึง่เป็นการสง่เสริมให้เดก็ได้พฒันาความรู้ในการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ืองและมีความสขุในการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมา
มีสว่นร่วมในการเป็นวิทยากรซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะหวัข้อท าให้เด็กได้มีโอกาสในการ
ซกัถามข้อสงสยัได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง ดงัท่ี กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2551: 158) กลา่ววา่ การเรียนรู้ท่ีดี
ส าหรับเด็กปฐมวยัคือการใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัของเด็กเป็นฐานการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย
กิจกรรมการเรียนรู้นัน้ต้องมีการวางแผนอย่างดีจากครู ด้วยการให้เดก็มีโอกาสในการค้นคว้า แก้ปัญหา 
และพฒันาความคดิรวบยอดความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัขึน้ ซึง่
สอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ทีแตล่ะอายจุะมีความสามารถเฉพาะการเข้าถึงพฒันาการจะท าให้ครู
สามารถจดักิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกบัเดก็ได้ 

 2.  เม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีแตกตา่งของคะแนนวดัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั จ าแนกรายด้านพบวา่ 
  2.1 ความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนเทา่กบั .521 หลงัการ 
ทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนเทา่กบั .679 แสดงวา่ ในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัได้เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้จากการหยิบ จบั สมัผสั สิ่งของระหวา่งท่ีเดก็ท าการศกึษาค้นคว้า ตวัอย่างเชน่  เร่ืองการ
ส ารวจต้นไม้ ได้รู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้ท่ีมีตอ่คนและสตัว์ และรู้จกัท่ีจะดแูลรักษา และใช้ต้นไม้อย่าง
ประหยดั  โดยให้เดก็ได้ลงมือกระท าการปลกูต้นไม้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจน
เกิดความรู้ และมีความรู้ในการท่ีจะดแูลรักษาต้นไม้ได้จริง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิจอห์นดิวอี ้ (อไุร
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วรรณ คุ้มวงษ์. 2551: 82; อ้างอิงจาก John  Dewey. 1961: 163 - 178) ท่ีกลา่วว่าเด็กเรียนรู้จากการ
กระท า เด็กวยันีต้้องการประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมต้องการส ารวจ และสอดคล้องกับเพียเจต์และ   
อินเฮลเดอร์ (วรวรรณ  เหมะชะญาติ. 2536: 31 - 33; อ้างอิงจาก Piaget; & Inhelder) ท่ีกลา่ววา่ เด็ก
เข้าใจถึงสิ่งต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัวตัถุได้โดยการลงมือกระท ากับวตัถุโดยตรง
เป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีมีผลตอ่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีท าให้เด็กลงมือกระท าด้วยตนเองผา่นวตัถอุปุกรณ์จริงไมว่า่จะเป็นการออกส ารวจสิ่งแวดล้อม
แหลง่เรียนรู้จริงเป็นส าคญั เดก็ทดลองการปลกูต้นไม้ การปลกูพืชผกัสวนครัว ศกึษาขัน้ตอนการดแูล
รักษาต้นไม้จากภารโรงและพอ่แม ่ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัชว่ยสง่เสริมให้เด็ก
ปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ได้ดีเต็มศกัยภาพและสง่ผลให้เด็กได้มีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสงูขึน้ 

  2.2 ความรู้ในการอนุรักษ์น า้ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียเท่ากับ .600 หลงัการทดลอง
มีคา่เฉล่ียการทดลองเทา่กบั .764 แสดงว่า ในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เดก็ได้ศกึษาความรู้ใน
การอนรัุกษ์น า้ ได้ศกึษาแหล่งน า้ในคลองหน้าโรงเรียนปัญหาผกัตบชวา ท าให้น า้ไหลไมส่ะดวกและเกิด
น า้เสียได้ มีเรือเก็บผกัตบออกท าให้น า้สะอาดซึง่เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญั ศกึษาการใช้น า้อยา่ง
ประหยดั ล้างจาน ซกัผ้าน า้สดุท้ายจากการปฏิบตันิ าไปรดต้นไม้ได้ ล้างผกัโดยการปฏิบตัจิริงโดยไม่
ปลอ่ยให้น า้ไหลจากก๊อกน า้ลงสูผ่กัต้องน าน า้ใส่อา่งและน าผกัลงแช ่  การไมท่ิง้ขยะลงน า้เป็นการรักษา
น า้ให้สะอาดซึง่สอดคล้องกบัวรางคณา  เผ่ือนทอง (2541: 49) ท่ีวา่การท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือ
กระท า ได้ปฏิบตัิกิจกรรมผ่านการเลน่ และปฏิบตักิิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม สง่ผลให้เด็กมีความรู้ในการ
อนรัุกษ์น า้สงูขึน้                
  2.3 ความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์ ก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนเทา่กบั .538  หลงัการ 
ทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนเทา่กบั .756 แสดงวา่ การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัชว่ยสง่เสริมความรู้ใน
การอนรัุกษ์สตัว์ให้กบัเดก็ปฐมวยัได้ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เดก็ได้สมัผสั สงัเกต ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตัจิริงในการเลีย้งปลา จดัตู้ปลาปลกูไม้น า้เพ่ือเพิ่มออกซิเจนให้ปลาดแูลรักษาปลาให้เจริญเติบโต 
เดก็ให้ความสนใจและสนกุสนานกบัการท ากิจกรรมมาก  เม่ือเด็กพบแมวท่ีบริเวณอาคารอนบุาลเดก็ๆ
น านมมาให้แมวกิน   น าเศษกระดกูไก่มาให้หมาในโรงเรียน  เดก็ๆได้ดกูารเลีย้งกบในกระชงัท าให้รู้วา่
สามารถเลีย้งสตัว์ไว้ขายและกินได้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและถ่ายโยง
ความรู้ได้ดีมาก  เม่ือมาถึงโรงเรียนเด็กๆ ช่วยกนัจบัลกูอ๊อดในสระน า้เพ่ือน ามาเลีย้งเป็นการเช่ือมโยง
ประสบการณ์จากการศกึษาหาความรู้ในการอนรัุกษ์สตัว์จากแหลง่เรียนรู้ ดงัท่ีจอห์น ดวิอี ้ (อไุรวรรณ 
คุ้มวงษ์. 2551: 83; อ้างอิงจาก John  Dewey. 1961: 163 - 178) ท่ีวา่เด็กรับรู้ได้โดยการกระท าด้วย
ตนเองโดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ ตา ห ูจมกู ปาก และมือ เป็นการฝึกความสามารถและความ
ช านาญในขัน้การค้นคว้าหาความรู้ สง่ผลให้ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสงูขึน้ 
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  2.4 ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ .679 
หลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนเท่ากบั .857 แสดงว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัชว่ยสง่เสริม 
ความรู้ในการอนรัุกษ์อากาศ เดก็ได้สมัผสักบัอากาศท่ีดีบริเวณใต้ต้นไม้ และอากาศท่ีเป็นพิษจากการ
เผาขยะในบริเวณโรงเรียน  ได้ศึกษาการเผาไหม้ของถงุพลาสติกท าให้เกิดควนัเป็นพิษและการดแูล
ป้องกัน  การปฏิบตัิตนให้พ้นจากอากาศท่ีเป็นพิษ การน าผ้าหรือมือปิดจมกูและหนีให้พ้นบริเวณ
ควนัพิษในขัน้การศกึษาหาความรู้ การวาดภาพสรุปการเรียนรู้ท่ีแสดงการหลีกเล่ียงและการปฏิบตัิตนเม่ือ
อยู่ในอากาศท่ีเป็นพิษ และการน าขวดพลาสตกิมาใช้ท าดอกไม้ ท ากระถางปลกูต้นไม้ การน าเสือ้เก่า
มาท าถงุผ้าเพ่ือลดการใช้ถงุพลาสตกิ การอธิบายชิน้งานของตนเองก็เป็นการสง่เสริมให้เดก็มีความรู้ใน
การอนรัุกษ์อากาศให้สงูขึน้ได้เป็นอยา่งดี 

  จากท่ีกลา่วมาแสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามความสนใจของตนเองโดยในขัน้ทบทวนความรู้และ
เลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ เดก็ได้เลา่ประสบการณ์เดมิ แสดงความคดิเห็นและก าหนดหวัเร่ืองในการ
เรียนรู้อยา่งอิสระ ในขัน้ค้นคว้าหาความรู้เด็กได้เลือกร่วมกิจกรรมการค้นคว้าอยา่งอิสระ ศกึษาเรียนรู้
จากส่ือท่ีเป็นของจริง ได้มีโอกาส จบั สมัผสั มีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งรอบข้างค้นคว้าหนงัสือในห้องสมดุ 
ค้นคว้าข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต การซกัถามวิทยากร ผู้ปกครองและครู โดยเฉพาะแหลง่เรียนรู้มี
ความส าคญัมากกบัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัดงัท่ี สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ ( 2545) การจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยัมีหวัใจส าคญัอยูท่ี่กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการจดัหาแหลง่เรียนรู้ท่ีเด็กจะต้อง
เรียนรู้ต้องสมัพนัธ์กนัและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตจริงตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน ขัน้การประเมินได้คิด
กิจกรรมผลงานตามถนดัและความสนใจ ซึง่ทกุขัน้ของการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เดก็ได้เรียนรู้
และใช้ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมขณะท าการเรียนรู้อยู่ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม สง่ผลให้เดก็
ปฐมวยัมีความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีสงูขึน้ 

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวจิัย 

 1. ตลอดระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัเด็กให้ความสนใจในการเข้าร่วม 
กิจกรรมเป็นอยา่งดี ในชว่งสปัดาห์ท่ี 1 ครูต้องคอยกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมและสงัเกตสิ่งท่ีเรียน
รู้อยูเ่สมอ เน่ืองจากเดก็ยงัไมคุ่้นเคยกบัวิธีการเรียนท่ีต้องค้นคว้าด้วยตนเอง ในช่วงสปัดาห์ท่ี 2 เดก็ให้
ความสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาได้ดีมากขึน้ เม่ือสิน้สดุการทดลองพบวา่เด็ก
รู้จกัการตัง้ค าถามในสิ่งท่ีสนใจและได้พฒันาความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีขึน้ 
 2. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและวิทยากรในชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้แบบ 
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เดก็นกัวิจยั ท าให้เดก็ได้เรียนรู้ ซกัถามข้อสงสยั ได้รับค าตอบท่ีเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องจากผู้ ท่ีมีความรู้
และประสบการณ์จริง และเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 
 3. การประเมินการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีเปิดโอกาสให้เด็กคิดกิกจรรมสรุปความรู้เอง
อย่างอิสระช่วยให้เด็กพฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและเกิดความภาคภมูิใจ
ในผลงานของตนเอง 
 4. การน าเด็กออกไปศกึษานอกสถานท่ีท าให้เด็กสนใจ สนกุกบัการค้นคว้าหาความรู้และจดจ า
สิ่งท่ีเรียนรู้ได้ดี 
 5. เดก็เรียนรู้ในแตล่ะด้านคือด้านความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ในขณะปลกูต้นไม้พบไส้เดือน 
เด็กๆ ต่ืนเต้นท่ีมีสตัว์อาศยัอยู่ในดนิและถามว่าเลีย้งไส้เดือนอย่างไรให้มีมากจะได้ช่วยพืชให้เจริญเติบโต 
และพยามยามขดุดนิไมใ่ห้ถกูไส้เดือนตาย เด็กๆ อนรัุกษ์สตัว์ไปด้วย และตอนศกึษาความรู้ในการ
อนรัุกษ์สตัว์เดก็ๆ ให้อาหารมากท าให้น า้เนา่และปลาตายเดก็ๆ สรุปวา่น า้เนา่เสียท าให้ปลาตายต้อง
ดแูลรักษาน า้ให้ดี เด็กๆ บอกวา่อยูใ่ต้ต้นไม้เย็นสบายดีเพราะต้นไม้ท าให้อากาศดีต้องปลกูต้นไม้มากๆ 
เดก็ๆสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ น า้ สตัว์ และอากาศเข้าด้วยกนัได้
เป็นอย่างดี 
  6. แหลง่เรียนรู้มีความส าคญัมากกบัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัดงัท่ี สิริมา ภิญโญอนนัต
พงษ์ ( 2545) การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมีหวัใจส าคญัอยูท่ี่กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการ
จดัหาแหลง่เรียนรู้ท่ีเดก็จะต้องเรียนรู้ต้องสมัพนัธ์กนัและสอดคล้องกบัวิถีชีวิตจริงตามภมูิปัญญา
ท้องถ่ินจะท าให้ความรู้ความเข้าใจของเด็กดีขึน้และเดก็จะเรียนรู้ได้เตม็ศกัยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัต้องมีความยืดหยุน่ในเร่ืองของเวลา ในบางกิจกรรมท่ี 
เดก็ยงัสนใจในการศกึษาค้นคว้าต้องปล่อยให้เดก็ได้ค้นคว้าอย่างอิสระไมเ่ร่งรัดเดก็จนเกินไป 
 2. การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัครูต้องศกึษาหลกัการและท าความเข้าใจกบัการจดั  
การเรียนการสอนแบบเด็กนกัวิจยัให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ 
 3. การเลา่ประสบการณ์ของเดก็ครูอาจช่วยโดยการใช้ค าถามกระตุ้นเน่ืองจากเดก็บางคน 
เลา่เร่ืองไมเ่ป็นไปตามล าดบัเร่ืองราว 
 4. ครูควรกระตุ้นเดก็ได้ใช้ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมตลอดการศกึษาค้นคว้าความรู้ 
 5. การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัครูควรเช่ือมโยงเนือ้หาให้เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตและ 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนเพ่ือให้เดก็เข้าใจสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 6. ครูต้องให้ก าลงัใจ ช่ืนชม ความสามารถของเดก็อยู่ตลอดเวลา เพ่ือกระตุ้นให้เดก็ได้ 
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พฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 7. ครูควรแจ้งขา่วสารเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเดก็ได้ลงมือค้นคว้าความรู้เพ่ือผู้ปกครองจะได้มี 
สว่นร่วมในการชว่ยสง่เสริมการเรียนรู้ในการหา วสัด ุอปุกรณ์ ส่ือ เพิ่มเตมิส าหรับเดก็ 
 8. ในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัแตล่ะครัง้เดก็ได้พฒันาความรู้ในการอนรัุกษ์ 
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ในแตล่ะด้าน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัย 

 1. ควรมีการศกึษา วิจยัความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัในด้านอ่ืนๆ เชน่  
ปัญหาขยะ ปัญหาทางเสียงโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 2. ควรมีการศกึษา วิจยัในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัท่ีมีผลตอ่พฒันาการด้านอ่ืน  
เชน่   ด้านพฤตกิรรมความร่วมมือ   ด้านความเช่ือมัน่   ด้านการคดิวิเคราะห์   ด้านความเอือ้เฟือ้    
จิตสาธารณะ 
 3. ควรมีการศกึษาความพงึพอใจของผู้ปกครองท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
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คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบเดก็วิจัย 
 
ความเป็นมา 
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2545)  ได้กลา่วถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเดก็
นกัวิจยัไว้  ดงันี ้เป็นการพฒันาขึน้ในโครงการพฒันาเดก็นกัวิจยัและการประเมินเน้นเดก็เป็นสําคญั  โดย
มีจดุมุง่หมายสง่เสริมพฒันาครูผู้สอนให้ใช้วิธีการจดัการเรียนรู้โดยเน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง อนัเป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีสนองตอบตอ่พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ท่ีมุง่เน้นให้ครูผู้สอน
สง่เสริมให้เดก็มีความสามารถสงูสดุ  เป็นคนดี  และมีความสขุ  ตามธรรมชาตแิละศกัยภาพของผู้ เรียน  
โดยยดึหลกัการวา่ทกุคนมีความสําคญัในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือวา่ผู้ เรียนมี
ความสําคญัเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้และพฒันากิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนดัของผู้ เรียน  ได้ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบตัิให้ได้ทํา  คิดเป็น  ทําเป็น  พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพของตนเอง 
  
หลักการและเหตุผล 
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยันัน้  สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2545)  ได้กลา่วไว้ว่า  เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่สง่เสริมพฒันาให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยเน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง  เป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีสนองตอ่พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.2542  โดยมุง่เน้นให้ครูผู้สอนสง่เสริม
ให้เด็กมีความรู้ความสามารถตามธรรมชาต ิ และศกัยภาพของผู้ เรียนโดยยึดหลกัว่าทกุคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ จดั
เนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะเน้นกระบวนการ 
คดิให้ผู้ เรียนจากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบตัใิห้ทําได้  คดิเป็น  ทําเป็น  จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุ
สถานท่ี  พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ  จดัการประเมินผู้ เรียนควบคูไ่ปกบักระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 
 การรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจะสร้างให้เดก็เกิดการเรียนรู้อยา่งมีเหตผุล คิดเป็น สงัเกตเป็น  
เป็นพืน้ฐานของการสง่เสริมเกิดการรักและห่วง และอยากดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ได้รู้จกัการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวัอย่างมีความหมาย โดยมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะและสนบัสนนุคอยช่วยเหลือในขณะท่ี
เด็กทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั วิธีการเรียนรู้ของเดก็ คือ การเรียนรู้จากการเลน่ การใช้ประสาทสมัผสั 
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนกบัผู้ใหญ่กบัครู ในเด็กปฐมวยัการพฒันาการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมควร
มีการจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามวฒุิภาวะและความแตกตา่งของแตล่ะคน โดยเปิดโอกาสให้เดก็
ได้ทํากิจกรรมตา่งๆ ด้วยการลงมือกระทําโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า  สํารวจและสงัเกต 
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 ในการทดลองครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  มาดําเนินกิจกรรมให้กบั
กลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่เนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดั  ผู้ เรียนได้ลงมือ
ศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความจริงตามความสนใจอยากรู้อยากเห็นและความถนดัของตนเองเพ่ือ 
ให้เดก็เกิดการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
 
จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือสง่เสริมการรับรู้การอนรัุกษ์สง่แวดล้อมของเด็กปฐมวยัในการบอกหรือตอบคําถามเก่ียวกบั
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความรู้สกึท่ีดีท่ีมีตอ่การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมท่ีเด็กแสดงออกว่าชอบ  พอใจและต้องการ
รักษา ดแูล ไมทํ่าลายสิ่งแวดล้อม  เพิ่มจํานวน และการเผยแพร่ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้
ผู้ อ่ืน ด้วยการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัโดยเดก็เป็นผู้ลงมือศกึษาค้นคว้าคําตอบด้วยตนเอง 
 
หลักการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย   (รศ.ดร.สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545)   
 1. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือศกึษาค้นคว้าหาคําตอบสร้างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น จงึเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัและได้     
ลงมือปฏิบตัจิริง 
 2. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความถนดัของนกัเรียนทกุด้าน 
 3. สามารถจดัการเรียนรู้ได้ทกุสถานท่ี อาทิ ในห้องทดลอง ห้องสมดุ ภาคสนาม สวนสตัว์ 
สวน พืช  เป็นต้น 
 4. กําหนดแหลง่เรียนรู้ควรเป็นแหลง่เรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน  ใกล้บริเวณโรงเรียน  ตลอดจน
สถานท่ีสําคญัในจงัหวดั  หรือสิ่งท่ีสะท้อนถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 5. นกัเรียนสามารถศกึษา  ซกัถาม  จากบิดามารดา  ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนท่ีเป็นผู้ รู้
ในสาขาวิชา 
 6. ใช้กิจกรรมการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคูไ่ปกบัการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  
และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  ได้รับการประเมินในสิ่งเรียนและสามารถทําได้ 
 7. ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหวา่งการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน ซกัถามและตอบคําถาม
ผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง  ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีรู้จกัเดก็และสามารถแนะนําผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้สงูสดุ 
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แนวการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2545)  ได้กลา่วถึง  แนวการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั
ประกอบด้วย 
 
บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 1. ครูต้องเตรียมการเรียนการสอนลว่งหน้า 
 2. ในการสอนควรใช้วิธีการสอนแบบบรูณาการ 1) มีการวางแผนสํารวจ ใช้แหลง่ข้อมลูท่ีอยู่
ใกล้ตวั - ไกลตวั  เช่ือมโยงกบัประสบการณ์ชีวิตจริง  และภมูิปัญญาในท้องถ่ิน  2) ให้เด็กได้ลงมือ
ศกึษา  ค้นคว้าแสวงหาความรู้  ความจริงด้วยตนเอง  3) เดก็สามารถศกึษา  ซกัถามจากบดิามารดา
ผู้ปกครองหรือบคุคลในชมุชนได้  4) ใช้วิธีการสอนท่ีมีการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของเดก็ควบคูก่บั
การสอนอย่างตอ่เน่ือง 5) เน้นกระบวนการกลุม่ ทําให้เด็กมีทกัษะในการทํางานโดยปรึกษาพดูคยุ แลก 
เปล่ียนความคดิเห็นและชว่ยเหลือกนั 
 3. ขณะสอน  ครูสง่เสริมให้เดก็แสดงความสนใจในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น  ใช้คําถามกระตุ้น
ให้เดก็แสดงความคิดเห็น  ให้โอกาสเด็กในการดําเนินการศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่การเรียนรู้
ตา่งๆ ภายใต้การดแูลช่วยเหลือแนะนําของครู 
 4. สร้างบรรยากาศทกุขณะและทกุกิจกรรม  ให้เดก็เรียนอยา่งมีความสขุ  เด็กสามารถบอก
เหตผุลของการเรียนรู้และสิ่งท่ีได้รับท่ีสําคญัๆ จะรู้สกึว่าสนกุ ไมเ่บื่อและได้ความรู้  ชว่ยในการไปศกึษา
ในแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีก้ารสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและเดก็เป็นสําคญั 
 5. จดัการเรียนการสอน  โดยให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วม  รับรู้หรือร่วมมือในการท่ีเด็กเรียนรู้ 
เร่ืองนัน้ๆ  
 6. จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว้  ตามขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง 
 
บทบาทเดก็ในการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 1. ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเสนอหวัข้อเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 2. ร่วมกนัวางแผนกบัครูในการออกไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 3. กําหนดกตกิาในการทํากิจกรรมและร่วมกนัปฏิบตัติาม 
 4. ศกึษาแหลง่เรียนรู้หลากหลาย 
 5. เลือกประเดน็ท่ีตนเองสนใจจากแหลง่เรียนรู้ 
 6. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และจากกิจกรรมท่ีครูจดัให้ศกึษาหาความรู้ 
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กลา่วถึง ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

ดงันี ้
 ขัน้ท่ี  1  ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อท่ีสนใจ 
 ขัน้ท่ี  2  ขัน้เดก็ค้นคว้าหาความรู้ 
 ขัน้ท่ี  3  ขัน้การประเมิน 
 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัยท่ีมุ่งส่งเสริมการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การศึกษาครัง้นีร้ะยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั คือ เวลา  8  สปัดาห์ ตัง้แต่     
วนัจนัทร์  องัคาร พธุ  พฤหสับดี  ศกุร์ วนัละประมาณ  30 - 45  นาที  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
ผู้วิจยัได้ดําเนินการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัใน  3  ขัน้ตอน  ดงันี ้
 ขัน้ท่ี  1  ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ  หมายถึง  ครูศกึษาความต้องการ
ของผู้ เรียนโดยการสนทนา  ซกัถาม  ความอยากรู้อยากเห็นของเดก็รวมถึงการเล่าประสบการณ์เดมิ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการศกึษาเพ่ือเดก็จะได้แสดงความรู้โดยแสดงวา่ ต้องการดแูลรักษาให้ดีขึน้  และใช้
ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ จากนัน้ครูตัง้จดุมุง่หมายของการเรียนรู้ วางแผนกิจกรรมสนบัสนนุสิ่งท่ีเดก็อยาก
เรียนรู้  โดยกิจกรรมต้องสมัพนัธ์กนักบัเร่ืองท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้และสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม
ในทกุๆ ด้าน 
 ขัน้ท่ี  2  ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้  หมายถึง  กําหนดแหลง่เรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้ตวัเด็ก  ครูพา
เดก็ไปศกึษาท่ีแหลง่เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง  ในระหวา่งดําเนินกิจกรรมศกึษาท่ีแหลง่
เรียนรู้เด็กจะได้แสดงความรู้โดยแสดงวา่ ต้องการดแูลรักษาให้ดีขึน้  และใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่  โดย
ระหวา่งทํากิจกรรมครูจะกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจท่ีจะสงัเกตสิ่งตา่ง ๆ รวมถึงการตัง้คําถามให้เดก็ได้
ลองคดิหาคําตอบ  จากนัน้ให้เดก็เลือกหวัข้อท่ีจะศกึษาจากแหลง่เรียนรู้  โดยครูกระตุ้นให้เดก็เลือก
กิจกรรมตามความสนใจของเดก็  จากนัน้ครูทําแผนท่ีความคิดจากคําตอบของเดก็ทกุคนเพ่ือเช่ือมโยง
ความคดิเดก็ทกุคน  เม่ือเห็นภาพรวมแล้วครูจดักิจกรรมให้เดก็ได้เลือกตามความสนใจ  หลังจากนัน้จงึ
ให้เดก็สรุปและจดัทําผลงานความรู้และให้เดก็สืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ 
 ขัน้ท่ี  3  ขัน้ประเมินผล  หมายถึง  ขัน้ท่ีครูประเมินเดก็จากการสงัเกตพฤตกิรรม  พดูคยุ การ
ทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเดก็เพ่ือทําการประเมินความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก 
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
เนือ้หา 
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้โดยเน้นเด็กเป็นศนูย์กลาง  ผู้ เรียน
เป็นผู้ลงมือศกึษาค้นคว้าหาคําตอบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น โดย
ครูสง่เสริมให้เด็กแสดงความสนใจในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ใช้คําถามกระต้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น  
ให้โอกาสเด็กในการศกึษาหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ภายใต้การดแูลช่วยเหลือแนะนําของครู เพ่ือ 
ให้เดก็เกิดความชอบ  ความพอใจท่ีได้อยูก่บัสิ่งแวดล้อมท่ีเรียนรู้  และต้องการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมนัน้  
และใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 
 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน  และการดําเนิน
กิจกรรมแตล่ะขัน้  ซึง่มี  3  ขัน้  ดงันี ้
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ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อ 
เนือ้หาที่สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้เดก็ค้นคว้าหาความรู้ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 วนั 
วนัละ 45 นาที) 

1. สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนเพ่ือเป็นการเตรียม   
ความพร้อมให้กบัเดก็ 
2. เชิญชวนให้เด็กเสนอเร่ืองหรือสร้างสถานการณ์     
เพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตวั 
3. ครูสงัเกตและจดบนัทกึในหวัเร่ืองท่ีเดก็ต้องการ
ศกึษาเรียนรู้ 
4. กําหนดหวัข้อท่ีจะศกึษาร่วมกนั 
5. เดก็และครูร่วมกนัเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
สนใจ ศกึษาพร้อมกนั ตัง้คําถามเพ่ือหาคําตอบร่วมกนั 
6. ครูนําหวัข้อท่ีเด็กต้องการเรียนรู้เช่ือมโยงให้เข้ากบั
จดุประสงค์การรับรู้การอนรัุกษ์ 

สิ่งแวดล้อม 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีชว่ย 
สง่เสริมการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
 
1. การส ารวจแหล่งเรียนรู้ (ประมาณ 6 วนั 
วนัละ 45 นาที) 
    1.1 ครูนําเดก็ไปรับประสบการณ์จริงจาก 
แหลง่เรียนรู้  เพ่ือให้เด็กเกิดความชอบ พอใจ  
อยากดแูลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มคา่ 
    1.2 ให้ความรู้พืน้ฐานแกเดก็เพ่ือให้เกิด 
ความสนใจ 
1.3 ครูกระตุ้นด้วยคําถามให้เดก็เกิดความสนใจ และให้
เดก็ซกัถามปัญหา 
    1.4 ครูจดบนัทกึสิ่งท่ีเดก็ถามคําถามประสบการณ์ท่ี
ได้ไปสํารวจแหลง่เรียนรู้ 
    1.5 ครูกระตุ้นให้เดก็มาเล่าประสบการณ์ท่ีได้    ไป
สํารวจแหลง่เรียนรู้ 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วนั 
วนัละ 45 นาที) 

    1.6 ให้เดก็เลา่ประสบการณ์ท่ีได้ไปสํารวจแหลง่
เรียนรู้ 
2. การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา (ประมาณ 3 วนัๆ
ละ 45 นาที) 
    2.1 ครูให้เด็กชว่ยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีเด็กๆ ต้องการทํา 
    2.2 ครูนําแผนท่ีความคิดจากคําตอบของเดก็     
ทกุคนเพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาค้นคว้า ขีดเขียน และจดบันทกึ  
(ประมาณ 45 นาที)   
     3.1 ครูจดักิจกรรมให้เดก็เลือกทําตามความ
สนใจและความถนดัของแตล่ะคน 
4. น าเสนอผลงาน (ประมาณ 45 นาที) 
    4.1 เด็กชว่ยกนันําเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุ้นให้เดก็ภาคภมูิใจในผลงาน 
    4.3 ครูกระตุ้นให้เดก็สนใจอยากแสวงหา 
ความรู้ตอ่ไป 
สรุปและจัดท าผลงานความรู้  
1. เดก็ละครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้ 
2. ครูกระตุ้นให้เดก็มีความภาคภมูิใจในเร่ืองท่ี
ตนเองศกึษาไปใช้ประโยชน์และกระตุ้นให้เดก็      
เกิดความอยากเรียนรู้ตอ่ไป 
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แผนก าหนดการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 

สัปดาห์ วัน 
หัว
เร่ือง 

การจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย (กิจกรรมเกดิจากความต้องการของเด็ก) 
หัวข้อย่อย ขัน้ตอน บรรยากาศการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

1                           

จนัทร์ 

ต้น
ไม้

ใน
โรง

เรีย
น 

เลอืกเร่ืองที่
ต้องการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 
ทบทวนความรู้และ
เลอืกหวัข้อเนือ้หาที่
สนใจ 

กําหนดหวัข้อ 
การ อภิปราย ซกัถาม บรรยายแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
สิง่แวดล้อมรอบตวัเพื่อเลอืกหวัข้อที่สนใจเรียนรู้ร่วมกนั 

องัคาร 

  
ช่ือต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 2  
ค้นคว้าวจิยัหาความรู้ 
 แห

ลง่
เรีย

นรู้
 

 

อภิปรายซกัถามเร่ืองต้นไม้ในโรงเรียน 
-สงัเกต และบอกช่ือของต้นไม้ 
-แสดงความคดิเห็นต้นไม้มี ประโยชน์ 
-ต้นไม้เป็นท่ีอาศยัของสตัว์ 

พธุ 
พืชบก พืชนํา้
และป่าไม้ 

ศกึษาจากต้นไม้บริเวณโรงเรียน 
-แสดงความคดิเห็นการเจริญเตบิโตของต้นไม้ 
-บรรยาย อภิปราย ซกัถาม การดแูลต้นไม้ 

พฤหสั 

 
ประโยชน์ 

ศกึษาจากต้นไม้บริเวณโรงเรียนและหนงัสอื 
- บรรยาย อภิปราย ซกัถามถงึประโยชน์ของ
ต้นไม้ที่มีตอ่คน และสตัว์ 
 

ศกุร์ 

การ
เจริญเติบโต
และการดแูล
รักษา 

ศกึษาจากต้นไม้บริเวณโรงเรียนและหนงัสอื 
-แสดงความคดิเห็นถงึการดแูลรักษาต้นไม้ 
-ศกึษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
-แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัการใช้ต้นไม้อยา่ง
ประหยดัและการปลกูทดแทนต้นไม้ที่ถกูตดัไป 
 

2 

จนัทร์ 

 การปลกูต้นไม้
และการดแูล
รักษา 

ศกึษาจากต้นไม้บริเวณโรงเรียนและวิทยากร 
-สาธิตการปลกูต้นไม้ 
และการดแูลรักษา 
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แผนก าหนดการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย (ต่อ) 
 

สัปดาห์ วัน 
หัว
เร่ือง 

การจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย (กิจกรรมเกดิจากความต้องการของเด็ก) 
หัวข้อย่อย ขัน้ตอน บรรยากาศการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

 องัคาร  นําเสนอ
กิจกรรมทีเ่ด็ก
ต้องการปฏิบตั ิ

 
 
 
 

     - เสนอกิจกรรมทีเ่ด็กต้องการเรียนรู้ 
     -พิมพ์ภาพจากใบไม้        
     -ฉีกปะกระดาษ 
     -วาดภาพระบายสต้ีนไม้ 

 พธุ  ปฏิบตัิกิจกรรม
ที่ต้องการเรียนรู้ 
 

ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 
- ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมที่เด็กเลอืกทํา 

 พฤหสั  นําเสนอผลงาน 
 

นําเสนอผลงาน 
- นําเสนอผลงานโดยบรรยายถึงกิจกรรมทีเ่ด็กแตล่ะ
คนเลอืกปฏิบตั ิ

 ศกุร์  สรุปเร่ืองราวที่
ได้จากการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 3 
การประเมินผล 

ทบทวนความรู้ 
- สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกนัและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
การจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัยเร่ือง “ ต้นไม้ในโรงเรียน” 

 
จุดประสงค์ 
 1.  เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
  - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่มจํานวนต้นไม้ 
  - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
 2.  เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
เนือ้หา 
 ต้นไม้มีบญุคณุ  มีประโยชน์ตอ่มนษุย์และสตัว์  ควรช่วยกนัปลกูต้นไม้  บํารุงรักษาต้นไม้  
เพราะต้นไม้เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีสําคญัของโลก 
 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อเนือ้หาท่ีสนใจ 
 ครูตัง้คําถามวา่สิ่งตา่งๆรอบตวัเราท่ีมีประโยชน์มีบญุคณุตอ่คนเราและสตัว์ เดก็ๆ แสดง
ความคดิเห็นหลงัจากนัน้ลงความเห็นวา่เร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้มากท่ีสดุคือเร่ือง ต้นไม้ในโรงเรียน 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เดก็ค้นคว้าหาความรู้ 
 เด็กศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ได้แก่  ศกึษาของจริงจากต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน  ศกึษาจากหนงัสือ 
ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัต้นไม้และศกึษาวิธีการดแูลรักษาและเพิ่มจํานวนต้นไม้และการใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดัระหว่างศกึษาแหล่งเรียนรู้ เดก็ร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ซกัถาม
และตอบคําถาม  จากนัน้เดก็คดิและทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเองพร้อมทัง้นําเสนอผลงาน 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประเมินผล 
 เด็กพดูคยุสนทนาเร่ืองราวท่ีได้เรียนรู้ในเร่ืองต้มไม้ในโรงเรียน การดแูลรักษาทําให้ต้นไม้เพิ่มขึน้ 
และการใช้ต้นไม้อย่างคุ้มคา่และประหยดั และวาดรูปสรุปเร่ืองราวท่ีตนเองได้เรียนรู้ ครูสงัเกตพฤติกรรม  
พดูคยุ  การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. สงัเกตการตัง้คําถามและตอบคําถาม   
 3. สงัเกตการพดูคยุสนทนา 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  1  วันจันทร์ 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อเนือ้หาท่ีสนใจ : ก าหนดหัวข้อ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
     - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่มจํานวน
ต้นไม้         
    - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 

การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ทกัทายเดก็และนําเดก็ร้องเพลง สวัสดี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเรียนรู้ 
 

ขัน้สอน 
1.เด็กและครูสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อมรอบตวั
เดก็โดยใช้คําถาม 
   -รอบๆ ตวัเราสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่คนและสตัว์คืออะไร 
   -เดก็ๆ เลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีตนเอง
ยกตวัอย่าง 
2.เด็กๆ ลงมติวา่อยากเรียนรู้เร่ืองต้นไม้ในโรงเรียน 
ของฉนั 
 

ขัน้สรุป 
   เดก็ๆ ออกมาเล่าประโยชน์ของต้นไม้ตามความคิด
ของตนเองให้เพ่ือนๆ และครูฟัง 
 

ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลง “สวสัดี” 
2. เคร่ืองเคาะจงัหวะ 

 
     ครูตัง้คําถามกบัเดก็วา่  สิ่งแวดล้อม
รอบตวัเราท่ีมีประโยชน์ตอ่มนษุย์และสตัว์มี
อะไรบ้าง คําตอบของเด็กคือ คน ต้นไม้ หมา 
แมว นก นํา้ ดนิ ไฟฟ้า ปลา ครูสนทนาถึงสิ่ง
ท่ีมีประโยชน์ตอ่เรามาก และอยูร่อบตวัเรา 
ทําให้เราสดช่ืนทกุครัง้ท่ีได้สมัผสั และเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของสตัว์อ่ืนได้ และให้เดก็ๆ ยกมือ
เลือกหวัข้อท่ีต้องการเรียนรู้มากท่ีสดุ จาก
การเลือกของเด็กคือเร่ือง ต้นไม้ และชว่ยกนั
บอกประโยชน์ของต้นไม้ 
- น้องวุ้นบอกวา่ต้นไม้ในโรงเรียนของเรามี
มากมาย 
- น้องฟ้าบอกว่าเรามาเรียนรู้ต้นไม้ใน
โรงเรียนของเรากนั 
เดก็ๆ ชว่ยกนัตัง้ช่ือเร่ืองท่ีจะเรียนรู้วา่   
“ต้นไม้ในโรงเรียนของฉนั” 
สรุป   
   เด็กๆ ชว่ยกนัเลือกและตัง้ช่ือเร่ืองท่ีจะ
เรียนรู้วา่ “ต้นไม้ในโรงเรียนของฉนั” และได้
แสดงความคิดเห็นถึงคณุประโยชน์ของ
ต้นไม้ 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  2  วันอังคาร 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน 

กิจกรรม สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
    - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม
จํานวนต้นไม้         
    - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ 
 

การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
    ครูทกัทายเดก็และสนทนาเก่ียวกบัการออกไป
ศกึษาแหลง่เรียนรู้ สร้างข้อตกลงร่วมกนั 
 

ขัน้สอน 
1. ครูพาเด็กไปสํารวจภายในบริเวณโรงเรียน บอกช่ือ
ต้นไม้ตา่งๆ ภายในบริเวณโรงเรียน 
2. ใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กๆ มีความตระหนกัถึง
ความสําคญัของต้นไม้ 
    - เดก็ๆ สงัเกตดซูิวา่ ต้นไม้มีลกัษณะอย่างไร 
    - เดก็ๆ ดซูิวา่ต้นไม้มีสีอะไร 
    - เม่ือเด็กๆ อยูใ่ต้ต้นไม้แล้วรู้สกึอยา่งไร 
    - มีสตัว์อะไรอยู่ท่ีต้นไม้บ้าง 
    - ทําไมสตัว์ตา่งๆ จงึอาศยัต้นไม้ 
3. เปิดโอกาสให้เดก็พดูคยุกนัและซกัถาม  
4. เดก็และครูชว่ยกนัตัง้คําถามท่ีสงสยัเก่ียวกบัต้นไม้ 
ท่ีเดก็ต้องการรู้เพิ่มเตมิ 

  
   เด็กๆ เดนิดตู้นไม้ตา่งๆ รอบบริเวณโรงเรียน
และคยุกนัวา่ 
   - นัน่ต้นอะไร 
   - มนัสงูมากเลย อายเุท่าไร 
   - ครูครับทําไมสงูจงั 
   - ใต้ต้นไม้เย็นมากเลย นา่นอนเลน่ 
   - มีนกทํารังบนต้นไม้ด้วย 
   - ในนํา้ก็มีต้นไม้ 
   - ดอกเข็มกินได้หรือไม่ 
   - ถ้าไมมี่ต้นไม้เราคงร้อนมากๆ 
   - นกไมมี่ท่ีทํารัง 
   - เรามาเรียนใต้ต้นไม้ดีกวา่ เย็นดี 
   - เราต้องชว่ยกนัดแูลต้นไม้ ไมต่ดัและปลกู
ต้นไม้ไว้ให้ในหลวง ฉันรักในหลวง 
   - ครูบอกวา่มีต้นไม้มากๆ ป้องกนันํา้ทว่ม
ด้วย ดดูควนัพิษด้วย 
   - นกกระจาบมาทํารังท่ีต้นพิกลุ 
สรุป 
   เด็กๆได้ตระหนกัถึงประโยชน์ของต้นไม้ และ
รับรู้วา่ต้นไม้มีคณุประโยชน์ ตอ่มนษุย์และสตัว์ 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
ขัน้สรุป 
ใช้คําถามเอฝึกการรับรู้การอนรัุกษ์ต้นไม้ 

   - ถ้าไมมี่ต้นไม้จะเกิดอะไรขึน้ 
    - ต้นไม้มีบญุคณุและมีประโยชน์ตอ่มนษุย์และสตัว์อย่างไร 
    - เม่ือต้นไม้มีประโยชน์อย่างมากเชน่นี ้เราจะดแูลรักษา
ต้นไม้อยา่งไร 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  3  วันพุธ 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้นไม้บริเวณโรงเรียน (การเจริญเตบิโตของต้นไม้) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
      - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม
จํานวนต้นไม้         
      - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
   เตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการศกึษาเรียนรู้จาก
เพลง “ก่ิง ก้าน ใบ” 
 
ขัน้สอน 
1. ครูพาเด็กไปดตู้นไม้บริเวณโรงเรียน 
2. เดก็ศกึษาค้นคว้าตามความสนใจ 
3. ใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กสงัเกตลกัษณะของต้นไม้ 
และตอบคําถาม 
       - ต้นไม้มีชีวิตหรือไม่ 
       - สว่นประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้าง 
       - อาหารของต้นไม้คืออะไร 
       - ทําอยา่งไรต้นไม้จงึจะเจริญเตบิโต 
4. เดก็ซกัถามข้อสงสยั 

 
   เด็กเดนิศกึษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนตาม
ความสนใจ และกลบัมารายงานกลุม่ใหญ่ 
โดยครูใช้คําถามกระตุ้นกระตุ้น 
   - เดก็ๆ เห็นลงุอนนัต์ภารโรงกบัพ่ีๆ รดนํา้
ต้นไม้เพ่ือให้ต้นไม้สงูๆ ชว่ยลดโลกร้อน 
   -น้องวุ้นถามลงุอนนัต์วา่ใช้อะไรปลกูต้นไม้ 
ลงุอนนัต์บอกวา่ซือ้ต้นไม้ท่ีสงู 1 เมตรมาปลกู
และใสปุ่๋ ยรดนํา้จงึโต 
   -น้องก้องถามวา่ต้นไม้ตายจะทําอยา่งไร 
น้องจุ๊กบอกว่าก็ต้องหามาปลกูใหมอี่ก และ
ดแูลดีๆ ทําร่มให้ก่อนเด๋ียวโดนแดดตาย 
   -คณุครูแสงแดดชว่ยให้ต้นไม้โตได้อยา่งไร 
เพราะจุ๊กบอกโดนแดดตาย 
   - น้องยวุดีบอกวา่ชาดดัจะตายเพราะต้นไม้
อ่ืนขึน้สงูกว่า น้องโปเต้บอกว่า ต้องชว่ยกนั
ถอนต้นหญ้าออกจะได้ไมต่าย ไมมี่ใครแยง่กิน
ปุ๋ ยและนํา้ เดก็ๆ ชว่ยกนัถอนหญ้าให้ต้นไม้
เล็กๆ และนัง่ฟังใต้ต้นอินทนิลและพิกลุ 
สรุป 
  เดก็ๆ สนกุกบัการดตู้นไม้ท่ีกําลงัเจริญเตบิโต  
และซกัถามภารโรงและ 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
ขัน้สรุป 
   ครูใช้คําถามเพ่ือให้เด็ดเข้าใจการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้และการดแูลรักษาต้นไม้ให้อยู่คูโ่รงเรียนเรา
ตลอดไป 
 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
   ต้นไม้บริเวณโรงเรียน 
 

 
พ่ีๆ ท่ีรดนํา้ต้นไม้และรู้วา่ต้นไม้จะเจริญเตบิโต
ต้องมีดิน นํา้ แสงแดด และปุ๋ ยชว่ย และดแูละ
ถอนหญ้าออก 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  4  วันพฤหัสบดี 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้นไม้บริเวณโรงเรียน (ช่ือต้นไม้) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
     - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม
จํานวนต้นไม้         
     - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
   เตรียมเด็กให้สงบด้วยเพลง “ก่ิง” 
 
ขัน้สอน 
1. ให้เดก็แบง่กลุม่ 5 กลุม่ ศกึษาและสํารวจต้นไม้
ดงันี ้
    - ไม้ผล 
    - ไม้ยืนต้น 
    - ผกั 
    - หญ้า 
    - ไม้ดอก 
2. ศกึษาซกัถามจากคณุครู ภารโรง พ่ีๆ และกลบัมา
รายงานท่ีใต้ต้นอินทนิล 
3. ครูใช้คําถามขณะเดก็ๆรายงานให้เพ่ือฟัง 
    - ช่ือต้นไม้ท่ีเดก็ๆ ศกึษาและสํารวจมา 

 
   เด็กๆ แบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน ศกึษาและ
รายงานตามท่ีครูถามกระตุ้น 
   - กลุม่น้องวุ้นศกึษาผลไม้ในโรงเรียน มี
มะมว่ง มะพร้าว แก้วมงักร ต้นสงูมาก แก้ว
มงักรกําลงัออกดอกครูสมชาตบิอกวา่ใช้นํา้รด 
ใสปุ่๋ ยก็โตแล้ว 
   - กลุม่น้องก้องศกึษาไม้ยืนต้น ต้นสงูมาก    
ใบแผ ่ใบใหญ่ ร่มเย็น มีต้นอินทนิล ต้นพิกลุ   
ต้นประดู ่ต้นสะเดา ต้นหมนั ลงุอนนัต์บอกวา่   
ก็รดนํา้ ใสปุ่๋ ย  
   - กลุม่น้องต้นสํารวจผกัท่ีข้างบ้านพกัครู มี
ผกับุ้งจีนท่ีพ่ี ป.6 ปลกู ตําลงึท่ีรัว้โรงเรียน พ่ีๆ 
บอกวา่กินได้ ต้มกบัหมอูร่อย จิม้แจว่ก็อร่อย 
ดอกเข็มก็ทอดกินได้ เฟ่ืองฟ้าก็ทอดกินได้ ตําลงึ
ขึน้เองไมต้่องรดนํา้ ใช้นํา้ฝนรด 
    - กลุม่น้องซาร่าสํารวจหญ้า ครูเล็กบอกมีอยู่
ใต้ต้นสะเดา เป็นหญ้าช่ือหญ้ามาเลเซีย และ
หญ้ากลางสนามบอลช่ือหญ้านวลน้อย อยู่
กลางแดดได้ไมต่าย ไมเ่หมือนหญ้ามาเลเซียใบ
ใหญ่ชอบอยูใ่นร่ม นัง่ทบัแล้วเย็นสบายดี ใสปุ่๋ ย
บางครัง้ รดนํา้ถ้าฝนไมต่ก 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
   - เดก็ๆ คิดวา่จะดแูลรักษาให้สิ่งท่ีเขาศกึษาและ
สํารวจมาอยูก่บัพวกเราตอ่ไปอย่างไร 
 
ขัน้สรุป 
   1. ให้เดก็วาดภาพสิ่งท่ีตนเองไปศกึษาและเลา่ให้
เพ่ือนฟัง 
   2. เด็กบอกช่ือต้นไม้ท่ีไปศกึษาและสํารวจมา 
 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
   1. ต้นไม้บริเวณโรงเรียน 
   2. กระดาษ A4 
   3. สีเทียน 
 

   - กลุม่แฟร้งค์ศกึษาไม้ดอก เดก็ๆ บอกมี     
มากจงั ครูแก้วบอกวา่มีดอกเข็ม ดอกลีลาวดี 
ดอกเฟ่ืองฟ้า ดอกกระดงังา ดอกแก้ว หอมด้วย 
ดอกเทียนหยดสีมว่ง สวยดี รดนํา้ใส่ปุ๋ ยบางครัง้ 
 
สรุป 
  เดก็ๆ ทัง้หมดไปดตู้นไม้ตา่งๆ ท่ีเพ่ือนกลุม่อ่ืน
รายงาน เดก็เรียนรู้ช่ือต้นไม้อยา่งสนกุสนาน 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  5  วันศุกร์ 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้นไม้บริเวณโรงเรียน (ต้นไม้เป็นท่ีอยู่ของสัตว์) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
    - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่มจํานวน
ต้นไม้         
    - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
   เด็กทบทวนข้อตกลงก่อนเดนิทางไปแหลง่เรียนรู้ 
ขัน้สอน 
1. เดก็ไปสํารวจตามต้นไม้และเห็นสตัว์ตา่งๆ ท่ีมาอาศยัอยู่
บนต้นไม้ 
2. ครูซกัถาม 
    - มีสตัว์อะไรบ้างท่ีอาศยัอยูใ่ต้ต้นไม้ บนต้นไม้ 
    - ทําไมสตัว์ตา่งๆ จงึมาอาศยัต้นไม้อยู่ 
    - ถ้าเป็นป่าไม้ท่ีมีต้นไม้ใหญ่อยูม่ากๆ จะมีสตัว์อะไร      
อาศยัอยู่ 
ขัน้สรุป 
   1. ให้เดก็วาดภาพสตัว์ท่ีตนเองพบเห็น 
   2. เด็กนําเสนอสตัว์ท่ีพบและอธิบายวา่ทําไมสตัว์จงึ      
อยูท่ี่ต้นไม้นี ้
   3. เดก็ๆ ตอบคําถามและคิดอยากปลกูต้นไม้ให้สตัว์    
อาศยับ้าง 
 

 
   เด็กแยกตวัเป็นกลุม่เล็กๆ ตามความ
สนใจ หาสตัว์ท่ีอาศยัอยูต่ามต้นไม้ ขณะ
หาสตัว์เดก็ก็พดูคยุกนัวา่ ใต้ต้นไม้เย็น
จริง นกจงึชอบมาอยู่ น้องแจวบอกวา่เรา
ก็ชอบเรียนใต้ต้นไม้มากกวา่ในห้องเรียน 
สบายดี เย็นด้วย น้องโปเต้ไปท่ีบอ่นํา้เล็ก
ท่ีอยูข้่างเตาเผาขยะ ดงึผกัปอดมาด ูท่ี
รากผกัปอดมีกุ้งเล็กๆ และปลากิมตวั
เล็กๆ อาศยัอยู่ตดิมาด้วย เด็กๆ ดกูนั
ด้วยความสนใจท่ีในนํา้มีปลา กุ้ง ยงัมา
อาศยัอยูท่ี่ต้นไม้นํา้เลย ไทด์เจอแมงมมุท่ี
ต้นอินทนิล ฝ้ายพบมดท่ีต้นพิกลุ   ทํารัง
ท่ีพืน้ดนิ รังในดนิมีขุ๋ยใหญ่ น้องฟ้าเห็นรัง
นกบนต้นสะเดา น้องแอบอกวา่มีดกอบวั
ก็มีแมงมมุอยูด้่วย 
สรุป 
   เด็กศกึษาสตัว์ท่ีอาศยัอยูท่ี่ต้นไม้ 
เพราะมนัเย็นสบายและมีความสขุ ไมมี่
ใครรังแกได้ ครูเสริมวา่ ในป่าใหญ่ก็มี
สตัว์ป่าอาศยัเหมือนกนั ต้นไม้เป็นท่ี
อาศยัของสตัว์ตา่งๆ และคนด้วย 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
   1. ต้นไม้บริเวณโรงเรียน 
   2. สตัว์ตา่งๆ ท่ีเดก็พบ 
   3. กระดาษ A4 
   4. สีเทียน 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  1  วันจันทร์ 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้นไม้บริเวณโรงเรียน (ปลูกต้นไม้) 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
   1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
      - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม
จํานวนต้นไม้         
      - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
   2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. เตรียมเดก็ให้พร้อมด้วยคําคล้องจอง “ต้นไม้ท่ีรัก” 
2. สนทนากบัเด็กเก่ียวกบัการเรียนรู้เม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 
 
ขัน้สอน 
1. ให้เดก็รวบรวมต้นคณุนายต่ืนสายท่ีเตรียมมาจาก
บ้านและลงไปท่ีข้างอาคารอนบุาล ขดุดนิปลกูต้น
คณุนายต่ืนสายร่วมกนัอยา่งสนกุสนาน  
2. เดก็ๆ ช่วยกนัรดนํา้หลงัปลกูเสร็จ 
3. เดก็ๆ เก็บเคร่ืองมือและไปพกัท่ีใต้ต้นอินทนิล เดก็
บางคนนอนบนพืน้หญ้า บางคนนัง่พกัและเลน่กนั ครู
ถามเดก็ๆ วา่ 
    - เดก็ๆ รู้สกึอยา่งไรตอนปลกูต้นไม้ 
    - ตอนนีเ้ดก็ๆ รู้สึกอยา่งไรบ้าง 
    - ทําไมจงึรู้สกึอยา่งนัน้ 

 
   เด็กๆ เตรียมต้นคณุนายต่ืนสายมาจาก
บ้านตามท่ีตกลงกนัไว้ และช่วยกนัปลกู   
น้องก้องบอกวา่ “เราปลกูให้ในหลวง เรารัก
ในหลวง” น้องเต้บอกว่า “เราปลกูให้ไส้เดือน
อาศยั ตอนขดุเราเห็นไส้เดือนในดนิ” เดก็
พดูคยุกนัอยา่งสนกุสนานและแบง่กนัรดนํา้
ต้นคณุนายต่ืนสายทกุวนั เด็กๆ บอกว่า “จะ
ได้มีดอกให้เราด ูและมีผีเสือ้มาอาศยั” เม่ือ
เดก็ๆ ปลกูต้นไม้เสร็จก็ไปพกัใต้ต้นอินทนิล 
และบอกวา่รู้สกึเย็นสบาย มีอากาศบริสทุธ์ิ 
ครูอธิบายเพิ่มเตมิว่า ต้นไม้ใช้แสงแดด ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และนํา้ ในการสร้าง
อาหาร แล้วคลายก๊าซออกซิเจนและนํา้
ออกมาในตอนกลางวนั เราจึงรู้สกึเย็นสบาย
เม่ือนัง่อยูใ่ต้ต้นไม้ 
สรุป 
   เด็กๆ ชว่ยกนัสรุปประโยชน์ของต้นไม้
ตัง้แตเ่รียนรู้มา ดงันี ้ต้นไม้ให้ร่มเงา ให้
อากาศบริสทุธ์ิ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์เล็ก 
สตัว์ใหญ่ รวมถึงคน ให้ดอกท่ีสวยงาม      
กินเป็นอาหารก็ ได้ มีลกูให้กิน นําไม้ไป   
ปลกูบ้านได้ต้นไม้มีประโยชน์มาก 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
ขัน้สรุป 
     เดก็ๆ ร่วมกนัสรุปการปลกูต้นคณุนายต่ืนสาย การ
ดแูลรักษา โดยช่วยกนัรดนํา้ทกุวนั และใส่ปุ๋ ยบางครัง้ 
และรู้สกึสบายท่ีอยูใ่ต้ต้นอินทนิล เพราะต้นอินทนิลให้
อากาศบริสทุธ์ิ   
 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
    1. ต้นไม้บริเวณโรงเรียน 
   2. ต้นคณุนายต่ืนสาย 
   3. จอบ 

 
เราต้องดแูลรักษา ไมทํ่าลาย และตดัต้นไม้ 
ต้องปลกูเพิ่มอยูเ่สมอถ้ามีโอกาส 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  2  วันอังคาร 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ : พืชเป็นอาหารของคนและสัตว์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
   1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
       - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่มจํานวน
ต้นไม้         
       - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
   2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
เตรียมเด็กให้พร้อมด้วยคําคล้องจอง “ต้นไม้ท่ีรัก” 
 
ขัน้สอน 
1. เดก็สนทนากบัครูเร่ืองพืชท่ีเป็นอาหารของคนและสตัว์ 
2. เดก็ศกึษาผกักาด ผกัคะน้า ตําลงึ ดอกแค ใบกระเพรา 
ใบโหระพา มะกรูด ขา่ ตะไคร้  
3. ครูตัง้คําถาม 
    - เดก็ๆ เคยกินพืชหรือไม่ 
    - เดก็ๆ รู้จกัช่ือหรือไม่ 
    - เดก็ๆ คิดว่าพืชพวกนีมี้ประโยชน์หรือไม ่และจะดแูล
รักษาอยา่งไร 
 
ขัน้สรุป 
   สนทนาพดูคยุกบัเด็กๆ เก่ียวกบัพืชท่ีเป็นอาหารของคน
และสตัว์ ให้เดก็ๆ ดขูองจริง เดก็ตกลงจะปลกูผกัสวนครูท่ี
โรงเรียน  

 
   ครูถามเดก็ๆ เคยเห็นและกินผกัท่ีครู
นํามาหรือไม ่น้องตวัเล็กบอกวา่ “เคยกิน 
แมบ่อกกระเพราเป็นยา ตะไคร้ก็เป็นยา 
หนกิูนไมไ่ด้ กินแตตํ่าลงึ ผกักาด”   
   เด็กๆ ชว่ยกนับอกช่ือพืชท่ีเห็น ครูถาม
วา่ ควายกินตําลงึด้วยหรือไม ่เดก็บอกวา่ 
ววั ควาย ช้าง ม้า กินหญ้า คนกินผกัสด 
ผลไม้ เป็นอาหาร มีประโยชน์ ทําให้
ร่างกายแข็งแรง 
   เดก็ๆ ลงมือปลกูผกัสวนครัวท่ีหลงั
สนามเดก็เลน่ เพ่ือไว้กินได้นานและให้
น้องๆ ได้ด ูเหมือนกนัต้นกล้วยของพี่ๆ ท่ี
ปลกูไว้ตอนเรียนชัน้อนบุาล 
สรุป 
   เด็กๆ บอกประโยชน์ของพืชผกัผลไม้ 
และปลกูผกัสวนครัวไว้กินตอ่ไปได้นานๆ 
ท่ีโรงเรียนได้ มีลกูให้กิน นําไม้ไปปลกู
บ้านได้ ต้นไม้มีประโยชน์มาก เราต้อง
ดแูลรักษา ไมทํ่าลาย และตดัต้นไม้ ต้อง
ปลกูเพิ่มอยูเ่สมอถ้ามีโอกาส 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
1. พืชผกัตา่งๆ 
2. บวัรดนํา้ 
3. จอบ 
4. พลัว่พรวนดนิ 
5. ปุ๋ ย 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  3  วันพุธ 
ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล : ร่วมกันคิดท ากิจกรรมผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
   1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
      - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่มจํานวน
ต้นไม้         
      - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
   2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ทกัทายเดก็ด้วยการร้องเพลง ต้นไม้ และสนทนาเก่ียวกบั 
การเรียนเม่ือวานนี ้
 
ขัน้สอน 
1. เดก็ๆ ฟังนิทานเร่ือง “เสียงจากต้นไม้” 
2. เดก็และครูร่วมกนัคิดกิจกรรมเก่ียวกบัต้นไม้ท่ีมีอยูใ่น
โรงเรียน ตามท่ีเดก็ๆ ต้องการทํา 
3. เปิดโอกาสให้เดก็คิดและพดูคยุกนั 
4. เดก็ชว่ยกนัคดิกิจกรรมร่วมกบัครู มีกิจกรรมฝนสีเทียน
จากใบไม้ ฉีกปะกระดาษ วาดภาพระบายสี ดแูละต้นไม้ท่ี
ปลกูไว้ร่วมกนั 
 
ขัน้สรุป 
 1. เดก็สรุปนิทานเร่ือง “เสียงจากต้นไม้” เดก็ตอบวา่ จะไม่
ตดัต้นไม้อีก และจะปลกูต้นไม้ให้มากๆ 
2. เดก็วาดภาพต้นไม้ท่ีฉนัรัก  
 

 
   เด็กๆ ฟังนิทานร่วมกนั และแสดงความ
คดิเห็น น้องโปเต้บอกว่า “ต้นไม้มี
ประโยชน์มากจงั จะปลกูต้นไม้ไว้มากๆ” 
ทบทวนกิจกรรมท่ีเรียนรู้มา และเลือก
วิธีการสร้างผลงานของตนเองอยา่งอิสระ 
โดยครูเตรียมวสัดอุปุกรณ์ให้ โดยใช้
คําถามวา่ เราสามารถทําอะไรได้บ้าง
เก่ียวกบัต้นไม้ เดก็คิดจะวาดภาพระบาย
สี ฉีกปะภาพต้นไม้ ฝนสีเทียนจากใบไม้ 
สรุป 
   เด็กๆ เรียนรู้บอกประโยชน์ของต้นไม้
และการดแูลรักษาต้นไม้ เดก็เรียนรู้จาก
การปฏิบตัจิริง การสมัผสัจริงและคดิวาง
แผนการทํางานร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี 
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กิจกรรม สถานการณ์ 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
1. หนงัสือนิทานเร่ือง เสียงจากต้นไม้ 
2. กระดาษA4 
3. สีเทียน 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  4  วันพฤหัสบดี 
ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล : ลงมือปฏิบัตเิพื่อท าผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
   1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
       - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม
จํานวนต้นไม้         
       - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
   2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ทกัทายเดก็ด้วยการร้องเพลง กล้วยปิง้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเรียนรู้ 
 
ขัน้สอน 
1. เดก็ๆ และครูสนทนาทบทวนเก่ียวกบักิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีได้ค้นคว้ามาแล้ว 
2. เดก็ๆ สร้างผลงานตามความสนใจของตนเอง  
 
ขัน้สรุป 
   1. เดก็ๆ นําเสนอผลงานกบัเพ่ือน 
   2. เดก็ๆ ลงมือช่วยกนัรดนํา้ต้นไม้  
  
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
    1. ใบไม้                      2. สีเทียน 
     3. กระดาษA4             4. กาว 

 
   เด็กทํากิจกรรมท่ีเลือกตามความสนใจ 
ระหวา่งนําเด็กสนทนาพดูคยุ และนําผลงาน
มาให้เพ่ือนด ูน้องแอร์เอาภาพขดูสีใบไม้มา
ให้ด ูถามวา่สวยหรือไม ่และเดก็หลายคนนํา
ผลงานมาให้ด ูทกุคนทํางานอยา่งตัง้ใจ 
สรุป 
   เด็กได้ลงมือปฏิบตังิานตามความสนใจ 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง และช่ืนชม
ผลงานของเพ่ือน สนทนาพดูคยุกนัถึงต้นไม้
มีประโยชน์ พดูถึงนิทานเร่ือง เสียงของ
ต้นไม้ 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  5  วันศุกร์ 
ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล : น าเสนอผลงานและทบทวนความรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
   1. เพ่ือสง่เสริมความรู้ในการอนรัุกษ์ต้นไม้ 
      - แสดงความต้องการท่ีจะดแูลรักษา ทําให้เพิ่ม 
จํานวนต้นไม้         
      - ใช้ประโยชน์จากต้นไม้อยา่งคุ้มคา่และประหยดั 
   2. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็รู้จกัการศกึษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. เตรียมความพร้อมเดก็โดยการเลา่นิทานเร่ือง ต้นไม้น้อย 
2. เดก็และครูสนทนาเนือ้เร่ืองของนิทาน 
 
ขัน้สอน 
1. ให้เดก็นําเสนอผลงานทกุคน 
2. เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถามและพดูคยุกนั  
 
ขัน้สรุป 
   1. ครูและเด็กร่วมกนัเสนอผลงาน 
   2. สนทนาเก่ียวกบัองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ 
   3. เก็บผลงาน 
 
ส่ือ /วัสดุอุปกรณ์ 
    1. แฟ้มผลงาน 
   2. ผลงานเดก็ 
      

 
   เด็กแตล่ะคนผลดักนัออกมาเลา่ผลงาน 
บางคนสามารถเลา่เป็นเร่ืองราวได้ยาว 
เดก็บอกการดแูลรักษาต้นไม้ได้ บางคนไม่
พดูยาว เน่ืองจากยงัไมก่ล้าแสดงออก 
สรุป 
   เด็กสรุปการรับรู้ท่ีจะรักษาต้นไม้ ทัง้ท่ี
บ้านและโรงเรียน เดก็พดูวา่ ต้นไม้มี
คณุประโยชน์และได้ฝึกปฏิบตัจิริงในการ
ปลกูต้นไม้ และชว่ยกนัดแูลรักษาต้นไม้ท่ี
บ้านตนเอง และจะบอกพ่อแมไ่มใ่ห้ปลกู
ต้นไม้และวางแผนทํางานร่วมกนัได้เป็น
อยา่งดี 
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เพลงสวัสดี 
                                                                                              (คณะครูโรงเรียนจิตรลดา) 
    สวสัดีวนันีเ้ราพบกนั  สขุใจพลนัฉนัได้พบเธอ 
       โอลนัลา....ลนัลา....ลนัลา....โอลนัลา....ลนัลา....ลนัลา....  (ซํา้) 
 

เพลงเก็บของ 
   เก็บของไว้ให้ถกูท่ี       เก็บของดีๆอยา่วิ่งซุกซน 
   มาชว่ยกนัเก็บทกุคน (ซํา้)     หนูๆ  อยา่ซนชว่ยกนัคนดี  (ซํา้) 
 

เพลงต้นไม้ 
    ลองทายดซูิวา่  ตวัฉนันัน้นา่จะเป็นอะไร 
   กินอาหารทางราก  ฉนัไมมี่ปากพดูไมไ่ด้ 
   หายใจได้ทางใบ  ลมพดัไหวเอนไปเอนมา 
 

เพลง กิ่ง ก้าน ใบ 
   ก่ิง ก้าน ใบ   ชะ ชะ ใบ ก้าน ก่ิง 
   ฝนตกลมแรงจริง ๆ (ซํา้) ชะ ชะ ก่ิง ก้าน ใบ 
 

ค าคล้องจองต้นไม้ที่ฉันรัก 
    ต้นไม้ชว่ยโลกสวย  เรามาชว่ยกนัรักษา 
   รดนํา้  พรวนดนิ  ดายหญ้า ต้นไม้มีคา่  อยา่ทําลาย 
 
นิทานเร่ืองเสียงจากต้นไม้ 
 ฉนัคือต้นไม้ใหญ่  มีเพ่ือนมากมาย  ฉนัมีรากอยูใ่ต้ดนิ  มีหน้าท่ีดดูอาหารและยึดลําต้นไว้มิ
ให้ล้ม  ฉนัมีก่ิงก้าน สตัว์ตา่งๆ ได้อาศยั  ฉนัมีใบสีเขียวไว้สร้างอาหาร  ฉนัมีดอกสีสวยชว่ยลอ่แมลง 
ฉนัสามารถดดูพิษร้ายให้คลายลงได้  ฉันชว่ยดดูซบันํา้ฝนไม่ให้เกิดนํา้ทว่มฉนัถกูคนทําลายและคนตดั
เพ่ือนฉนัไป  ฉันไมมี่เพ่ือน โลกร้อนดงัไฟเพราะใคร น้องหนชูว่ยบอกฉนัที 
 
 
 
 



 103 

อาหาร     ยารกัษาโรค 

การดแูลรกัษาตน้ไม ้

แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย 
ที่ส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

 

แนะน าอุปกรณ์ 
และปลกูตน้ไม ้

 

ท าบา้น 

ท าโต๊ะ 

ต้นไม้ในโรงเรียน 

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความรู้และ

ก าหนดหวัข้อร่วมกนั (45 นาที) 

พดูคุยถงึประสบการณ์เดมิ 

เสนอและก าหนด

หวัขอ้ร่วมกนั 

 

ขัน้ท่ี 3 การประเมินผล 

(45 นาที) 

สรุปสิง่ทีไ่ดจ้ากการ

เรยีนรูร้่วมกนั 

บนัทกึสิง่ทีไ่ดจ้าก 

การเรยีนรู ้

น าเสนอกจิกรรมทีไ่ด้

ปฏบิตั ิ

ปฏบิตักิจิกรรมดว้ย

ความสนใจ 

คดิกจิกรรม 

ตามความสนใจ 

จากแหล่งเรยีนรู ้ 

วดิทีศัน์ หนงัสอื 

บรเิวณโรงเรยีน 

 
จากแหล่งเรยีนรู ้ 
บรเิวณโรงเรยีน 

 

จากแหล่งเรยีนรู ้ 

บรเิวณโรงเรยีน 
ขัน้ท่ี 2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้
เดก็ค้นคว้าค าตอบด้วยตนเอง 
 

ฉีก ปะ ภาพตน้ไม ้

ใบไม ้

พมิพภ์าพใบไม ้ ตน้ไม ้

สภาพแวดลอ้มด ี

ตน้ไมบ้นบก  ตน้ไมใ้นน ้า 

ชื่นชมผลงาน 

ตน้พกิุล           

ตน้อนิทนิล 

ตน้ต าลงึ  ตน้มะดนั 

ตน้กลว้ย 

ช่วยใหอ้ากาศสดชื่น 

ป้องกนัน ้าท่วม 

วาดภาพตน้ไม ้

ดอกไม ้
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ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัยท่ีมีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั สิริมา ภิญโญอนตัพงษ์ (2545) ได้กลา่วไว้วา่เป็นการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมุง่สง่เสริมพฒันาให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยเน้นเดก็เป็นศนูย์กลางเป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีสนองตอ่พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.2542 โดยมุง่เน้นให้ครูสง่เสริมให้เด็กมีความรู้ 
ความสามารถตามธรรมชาติ และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัเป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้ จดัเนือ้หา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยเปิดโอกาสให้ค้นคว้าหา
ความรู้จากประสบการณ์จริงเผชิญสถานการณ์ ฝึกปฏิบตัใิห้ทําได้ตามความสนใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตวั
เพ่ือให้มีความรู้ในการดแูลรักษาและใช้สิ่งแวดล้อมอยา่งประหยดั เป็นการสง่เสริมให้มีความรู้ในการอนุ
รักสิ่งแวดล้อมมี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ โดยช่วงแรกของการจดักิจกรรม 
ครูต้องกระตุ้นโดยใช้คําถามบอ่ย เพ่ือช่วยให้เดก็คิดคําตอบและเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม
รอบตวัเดก็ชว่ยกนัคดิและเลือกเรียนรู้เร่ืองต้นไม้ในโรงเรียนในตอนนีค้รูต้องตัง้คําถามให้เดก็คดิอยา่ง
หลากหลายและเน้นให้เดก็สงัเกตต้นไม้ ประโยชน์ของต้นไม้ความชอบ การดแูลรักษา การใช้อย่าง
ประหยดั ซึง่เดก็ได้มีโอกาสพฒันาความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในขัน้นี  ้  
 ขัน้ท่ี 2 เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ เดก็เลือกสํารวจต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนได้สมัผสั ดม ชิม 
จดจําช่ือของต้นไม้ ทัง้พืชบนบกและพืชนํา้เดก็ค้นคว้าด้วยความตัง้ใจ การท่ีครูกระตุ้นเด็กด้วยคําถาม
ชว่ยสง่เสริมให้เดก็มีความรู้ในการอนรัุกสิ่งแวดล้อมได้ดีขึน้ การศกึษาจากวิดีทศัน์ และศกึษาจาก
หนงัสือเร่ืองพืชและการดแูลรักษา สอบถามเร่ืองการดแูลรักษาจากภารโรง ผกัสวนครัวจากพอ่แมท่ี่
บ้านและการปฏิบตัจิริงโดยนําผกัสวนครัว และต้นกล้วยท่ีบ้านมาปลกูท่ีโรงเรียนได้ทํางานร่วมกบัเพ่ือน
ชว่ยกนัดแูลรักษาต้นไม้ท่ีปลกู โดยครูต้องอํานวยความสะดวกให้เด็กเม่ือเดก็ต้องการค้นคว้าข้อมลู และ
จดัหาส่ือท่ีหลากหลายเพราะความสนใจของเด็กแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั เพ่ือให้เด็กได้พฒันาความรู้ใน
การอนรัุกสิ่งแวดล้อมอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจดัหาต้นไม้มาให้และ
ชว่ยอธิบายการปลกูและการดแูลรักษาให้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประเมินผล เดก็สร้างผลงานเพื่อสรุปการเรียนรู้ได้ผลงานท่ีเป็นภาพวาดสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี ฉีกปะภาพต้นไม้ พิมพ์ภาพต้นไม้วาดภาพต้นไม้ต้นใหญ่ เด็กภมูิใจในผลงานของตนเอง
และอธิบายผลงานของตนเองได้ โดยมีครูกระตุ้นให้เดก็สนใจค้นหาความรู้และสรุปการเรียนรู้อยา่ง
ถกูต้อง ผู้ปกครอง และบคุคลท่ีอยูร่อบตวัเดก็มีสว่นช่วยให้ความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอยา่งดี 
การเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัทกุขัน้ตอนสง่เสริมให้เดก็พฒันาความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กได้
เป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก  ข 
 

 -  คู่มือการใช้แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวัย 
 -  ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวัย 
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คู่มือการใช้แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ของเดก็ปฐมวัย  (อายุ  5 - 6 ปี) 

 
1. ค าชีแ้จง 
 1.1 แบบทดสอบความรู้ชดุนีใ้ช้เพ่ือวดัการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวยัระดบั 
ชัน้อนบุาลปีท่ี  2  (อาย ุ 5 - 6 ปี) 
 1.2 ในการดําเนินการประเมิน  ให้ผู้ ดําเนินการ  จํานวน  1  คน  และผู้ชว่ยผู้ ดําเนินการ  
จํานวน 1 คน สําหรับการดแูลและอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ รับการประเมินสามารถปฏิบตัไิด้ถกูต้อง
ตามคําอธิบายของผู้ ดําเนินการ 
 1.3 แบบทดสอบความรู้ทัง้หมด  จํานวน   4  ชดุ  ผู้ประเมินเป็นผู้อา่นคําถามให้ฟังและผู้ รับ 
การประเมินเลือกคําตอบจาก  3  ตวัเลือก  ท่ีเป็นตวัเลือกรูปภาพ  ซึง่กําหนดให้ผู้ รับการประเมิน 
กากบาท  (x)  ลงในชอ่งว่างด้านข้างของภาพแตล่ะภาพท่ีเห็นวา่เป็นคําตอบท่ีถกูต้องตามคําสัง่ 
 
2. ค าแนะน าการใช้แบบทดสอบ 
 2.1 ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อคําถาม
จํานวน  4  ชดุ รวม  30  ข้อ 
       ตอนท่ี  1  เร่ืองการอนรัุกษ์ต้นไม้     จํานวน  8   ข้อ 
       ตอนท่ี  2  เร่ืองการอนรัุกษ์นํา้   จํานวน  7   ข้อ 
       ตอนท่ี  3  เร่ืองการอนรัุกษ์สตัว์              จํานวน  8   ข้อ 
      ตอนท่ี  4  เร่ืองการอนรัุกษ์อากาศ   จํานวน  7  ข้อ 
 2.2 ระยะเวลาในการทดสอบ  กําหนดเวลาให้ทําข้อละ  1  นาที 
 2.3 การตรวจให้คะแนน  ชดุท่ี  1, 2, 3  และ  4 
       ข้อท่ีกากบาทถกูต้องให้  1  คะแนน  
       ข้อท่ีกากบาทผิด  ไมไ่ด้กากบาท  หรือกากบาทเกิน  1  ภาพ  ให้  0  คะแนน 
 2.4 ข้อปฏิบตัใินการทดสอบ 
       2.4.1 ก่อนลงมือทดสอบ  ทัง้ผู้ ดําเนินการและผู้ชว่ยดําเนินการควรทําความคุ้นเคย  
สร้างความเป็นกนัเองกบัผู้ รับการประเมิน 
       2.4.2 ผู้ ดําเนินการประเมินต้องมีวิธีการพดูจงูใจเร้าใจให้ผู้ รับการประเมินสนใจและตัง้ใจ
ทําแบบทดสอบ 
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       2.4.3 ผู้ ดําเนินการประเมินเขียนช่ือ นามสกลุ  ของผู้ รับการประเมินท่ีหน้าปกแบบ  
ทดสอบของทกุคนให้เรียบร้อยก่อนดําเนินการประเมินทกุครัง้ 
       2.4.4 ในการอา่นคําสัง่ผู้ ดําเนินการประเมินต้องใช้คําพดูชดัเจนและเป็นธรรมชาติ 
       2.4.5 เม่ือดําเนินการเสร็จตอนแรก  ให้พกั  5  นาที  เพ่ือเปล่ียนอิริยาบถ  ไปด่ืมนํา้  หรือ  
เข้าห้องนํา้ 
       2.4.6 ในขณะดําเนินการประเมิน  ผู้ชว่ยดําเนินการต้องดแูลให้ดนิสอดําหรือสีเทียนของ 
ผู้ รับการประเมินอยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้อยูเ่สมอ 
       2.4.7 ผู้ ดําเนินการประเมินต้องคํานงึถึงระยะเวลาในการประเมินด้วยซึง่ไมค่วร
ดําเนินการตดิตอ่กนัเกินกวา่ครัง้ละ  20  นาที 
 2.5 การดําเนินการทดสอบ 
       2.5.1 ผู้ รับการประเมินการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้ใช้ดนิสอดําหรือสีเทียนใน      
การกากบาท 
       2.5.2 ผู้ ดําเนินการประเมินแจกแบบประเมินตอนท่ี  1  ตอนอนรัุกษ์ต้นไม้ให้กบัผู้ รับ 
การประเมินคนละ  1  ฉบบั 
       2.5.3 ผู้ ดําเนินการประเมินแจกแบบทดสอบให้ผู้ รับการประเมินเปิดหน้าแรกของ  
แบบทดสอบ   
       2.5.4 ผู้ ดําเนินการประเมินอา่นข้อคําถามในแบบประเมินข้อท่ี 1 ให้ผู้ รับการประเมินฟัง   
1  ครัง้ 
       2.4.5 ผู้ รับการประเมินดภูาพของตวัเลือกท่ี  1  ซึง่ประกอบด้วย  3  ภาพตวัเลือก                 
       2.4.6 ผู้ รับการประเมินตอบคําถาม  โดยการกากบาทลงในชอ่งวา่ง  ข้างข้อคําตอบนัน้ 
       2.4.7 เสร็จแล้วให้ผู้ รับการประเมินเปิดหน้าท่ี  2  ของแบบทดสอบ 
       2.4.8 ผู้ ดําเนินการประเมินอา่นคําถามข้อท่ี 2 ให้เด็กฟัง 1 ครัง้  และปฏิบตัเิชน่เดียวกบั
ข้อ  2.5.5 และข้อ  2.5.6  จนครบทัง้  8  ข้อคําถาม 
       2.4.9 เม่ือผู้ รับการประเมินทําแบบทดสอบชดุท่ี 1 เรียบร้อยแล้วให้ผู้ ดําเนินการประเมิน
เก็บแบบทดสอบชดุท่ี 1 และแจกแบบทดสอบชดุท่ี 2 ให้ผู้ รับการประเมินคนละ 1 ฉบบัปฏิบตัิ
เชน่เดียวกบัแบบทดสอบชดุท่ี 1 จนครบทัง้ 4 ชดุ 
 2.6 อปุกรณ์ท่ีต้องใช้ 
       2.6.1 ดนิสอดําหรือสีเทียน 
        2.6.2 นาฬิกาจบัเวลา  1  เรือน 
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ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเดก็ปฐมวัย 
ชุดที่  1  แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ 

1. ถ้าเด็กๆ ต้องการให้มีต้นไม้ร่มร่ืนเดก็ๆ จะทําตามภาพในข้อใด 
 ภาพท่ี 1 ตดัต้นไม้ใหญ่ออก 
 ภาพท่ี 2 ตดิป้ายกบัต้นไม้ 
 ภาพท่ี 3 ปลกูต้นไม้มากๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าตอบและการให้คะแนน 
 เดก็ตอบภาพท่ี 3  ให้  1  คะแนน 
 เดก็ตอบอ่ืนๆ  ให้  0  คะแนน 
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ชุดที่  2  แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์น า้ 
1. เดก็ๆคดิวา่ภาพในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากนํา้ 
 ภาพท่ี 1 คนพายเรือไปซือ้ของ 
 ภาพท่ี 2 คนถ่ายอจุจาระลงนํา้ 
 ภาพท่ี 3 ปลอ่ยนํา้เสียลงแม่นํา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าตอบและการให้คะแนน 
 เดก็ตอบภาพท่ี 1  ให้  1  คะแนน 
 เดก็ตอบอ่ืนๆ  ให้  0  คะแนน 
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ชุดที่  3  แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สัตว์ 
1. นกเป็นสตัว์สวยงามเดก็ๆควรปฏิบตัิตอ่นกอยา่งไรให้นกมีความสขุ 
 ภาพท่ี 1 เลีย้งในกรง 
 ภาพท่ี 2 ยิงนกเลน่  
 ภาพท่ี 3 ปลอ่ยให้อยูต่ามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าตอบและการให้คะแนน 
 เดก็ตอบภาพท่ี 3  ให้  1  คะแนน 
 เดก็ตอบอ่ืนๆ  ให้  0  คะแนน 
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ชุดที่  4  แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ 
1. เดก็ๆคดิวา่อากาศในภาพใดท่ีเด็กๆควรดแูลรักษาไว้มากท่ีสดุ 
 ภาพท่ี 1 ควนัพิษมากมาย 
 ภาพท่ี 2 อากาศบริสทุธ์ิ 
 ภาพท่ี 3 อากาศร้อนแห้งแล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าตอบและการให้คะแนน 
 เดก็ตอบภาพท่ี 2  ให้  1  คะแนน 
 เดก็ตอบอ่ืนๆ  ให้  0  คะแนน 
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ภาคผนวก  ค 
 

    -  ภาพการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
    -  ภาพผลงานเดก็ 
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ภาพตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อท่ีนา่สนใจ เด็กสนทนาพดูคยุ แสดงความคดิเห็น
และเสนอหวัข้อท่ีตนเองสนใจ จากนัน้เดก็ๆก็ช่วยกนัเลือกเนือ้หาท่ีนา่สนใจท่ีสดุ 
 ขัน้ท่ี  2  ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เด็กๆ ศกึษาต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน                                 เดก็ๆ ปลกูพืชผกัสวนครัว 
 
 
 

                 การดแูลรักษาต้นไม้ 
 
 

ขัน้ท่ี  3  ขัน้การประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดก็ๆ สร้างและนําเสนอผลงาน 
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ภาพตัวอย่างผลงานบันทกึความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เร่ือง ต้นไม้ในโรงเรียนของฉัน 

น้องไอซ์วาดรูปต้นไม้ท่ีบ้าน โดยบรรยายภาพวา่  
ปลกูต้นไม้ท่ีบ้านด้วยพ่อแมช่่วยกนัดแูลจะได้เย็นสบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง  น า้มีประโยชน์ 
น้องต้นกล้าวาดภาพคนปิดนํา้ โดยบรรยายภาพวา่ 

คนวิ่งไปปิดนํา้ท่ีไหลอยู่ นํา้จะได้ไมห่มด 
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เร่ือง สัตว์แสนน่ารัก 
น้องเต้วาดภาพปลาท่ีฉนัเลีย้ง โดยบรรยายภาพวา่  

ปลาท่ีฉนัเลีย้งสวยงามมากทําให้ฉนัสบายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง อากาศที่สดช่ืน 
น้องฟ้าวาดภาพอากาศเป็นพิษ โดยบรรยายภาพว่า  

รถยนต์ทําให้อากาศไมดี่หนไูมช่อบควนัดํา 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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 รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบทดสอบความรู้ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมสําหรับเดก็ปฐมวยั 
 1.  อาจารย์ ดร. ปัณณวิชญ์  ใบกหุลาบ 
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  กรุงเทพมหานคร 
          3.   อาจารย์จงรัก  อว่มมีเพียร 
          ครูชํานาญการโรงเรียนวดัเกาะลอย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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