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การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่
เน้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ศึกษาการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม โดยมีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนา
หลักสูตร 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร ในขัน้ การทดลองใช้หลักสูตรมีแบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
5 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) จํานวน
40 คน และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) จํานวน 44 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ เฉลีย่
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที
(t-test for dependent samples และ One-sample t-test แบบ One-tailed test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นหลักสูตร
บูรณาการเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้แบบข้ามสาขาวิชาระหว่างวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 โดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model)
ร่วมกับรูปแบบการโยงใย (Webbed Model) มีรปู แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ วฏั จักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
2. หลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 4 หน่วยบูรณาการ คือ 1) ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้” 2) ทัวร์ปา่ ชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย” 3) สู่แหล่งเรียนรู้
คู่เมืองถลาง “ปา่ เขาพระแทว” และ 4) ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว” ซึง่ เป็ นหลักสูตรทีม่ ี
ความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ และมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด

3. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในภาพรวมของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 1 และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
4. ผลการเปรียบเทียบการรูส้ งิ่ แวดล้อมหลังการทดลองในภาพรวมของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 ในด้านต่อไปนี้ 1) ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่
ร้อยละแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 2) ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม คะแนน
เฉลีย่ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ 3) ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วน
ของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่ แตกต่างกัน อย่าง
ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ และในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
5. คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 ต่อ
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีขน้ึ ไป และสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และความคิดเห็นของนักเรียนทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ
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The purposes of this research were, 1) to develop the integrated environmental
education curriculum with emphasis on outdoor learning resources in Phuket Province to
promote environmental literacy of upper secondary students; and 2) to study the result of
a curriculum that promotes environmental literacy (environmental knowledge, attitude and
appropriate behavior towards the environment) of upper secondary students . The
research procedures included 4 steps; 1) to study the fundamental data; 2) curriculum
construction; 3) curriculum implementation; and 4) curriculum evaluation and revision. In
the step of curriculum implementation, it was experimented with 2 groups of the grade 11
class from Muangthalang School in Phuket Province (group 1, 40 science students and
group 2, 44 non-science students). The one group pretest-posttest design was utilized.
The research instruments consisted of the instructional plans and environmental literacy
test. The data were analyzed in terms of mean, percentage, standard deviation , t-test
(t-test for dependent samples and one sample test) and Analysis of Covarian (ANCOVA).
The research results found that :
1. This present study was integrated with contents and activities of Science 4
and Social Study 4 subjects. This was completed by using shared and webbed model from
the learning activity process with 5 steps of inquiry learning cycle (5Es).
2. This curriculum consisted of 4 integrated units, 1) Biogeography (Preparing to
outdoor learning resources); 2) Our mangrove forest tour (Ban Tachatchai); 3) Learning
resources respectable of Muangthalang (Khao Prataew forest); and 4) Field trip of
brown water resources (Maikhao swamp forest). All the components in this curriculum were
appropriate with high to the highest quality.
3. In an overall analysis, the mean of the post-test score on environmental literacy
(environmental knowledge, attitude and appropriate behavior towards the environment) of
group 1 and group 2 were higher than those of the pre-test, and higher than the criteria
at the 0.01 level of statistical significance.

4. In an overall analysis, the mean of post-test score on environmental literacy
when compared between group 1 and group 2 revealed that ; 1) environmental knowledge
were significantly different at the 0.01 level; 2) attitude towards the environment was nonsignificantly different; 3) appropriate behavior towards the environment in the section of
perceived importance of environmental behaviors were non-significantly different and in
the section of perceived appropriateness of environmental behaviors were significantly
different at the 0.01 level.
5. In an overall analysis, the students’ opinion toward the learning management
according to the curriculum, score of group 1 and group 2 were high level and higher
than the criteria at the 0.01 level of statistical significance, and the opinion scores of
both groups were non-significantly different.
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คิดเห็น และปรึกษาหารือร่วมกันมาโดยตลอด และขอขอบใจน้องๆร่วมรุน่ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษาทุกท่าน

สุดท้ายนี้ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ พี่ น้อง และหลานๆ ทุกคนทีเ่ ป็ นกําลังใจอัน
สําคัญยิง่ และสนับสนุ นจนกระทังผู
่ ว้ จิ ยั ประสบความสําเร็จ ในการศึกษา
หากคุณค่าและประโยชน์อนั ใดทีเ่ กิดขึน้ จากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ขออุทศิ แด่คุณพ่อ
เริม่ ไข่แก้ว และขอมอบแด่บรู พาจารย์ทุกท่านทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั ทีไ่ ด้ให้ความกรุณาอบรม
สังสอน
่
และเกือ้ หนุ นมาโดยตลอด
สมควร ไข่แก้ว
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14 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของ
การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2
(กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)………………………………......................................
15 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของ
การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1
(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)……...…
16 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละของการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ 60) ของกลุ่มตัวอย่าง 1
(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)……..….
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31
33
60
76
89
100
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121
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145
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ตาราง
17 การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่
เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์)
และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………......................................
18 การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนการระบุ
ความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองใช้
หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.25) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)……….……………
19 การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด
(3.50) ของกลุ่มตัวอย่าง 1(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)……………...........................................................................
20 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และ
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)………………...…………………….....
21 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความรูเ้ กีย่ วปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้วยเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)……….............................
22 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับค่าด้านความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)…………………………………………………………………………..
23 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
หลังการทดลองในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1, 3, 4 และ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 1
(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………..
24 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม(การระบุความสําคัญ
ของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม) ในภาพรวม และรายมาตรวัดที่ 1, 2,
3 และ 4 ด้วยเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)……………..…
25 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับค่าของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อมในภาพรวม และมาตรวัดที่ 1, 2, 3 และ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มที่
เน้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………………
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26 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อมในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)………………………………….………
27 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อมในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในภาพรวม
และในมาตรวัดที่ 1, 4 และ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………………………………………
28 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการ
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 2 และ 3 ด้วยเทคนิควิธวี เิ คราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)……………………………….…………………...…
29 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับค่าของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 2 และ 3
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)…………………………………………………………………………..
30 ค่าเฉลีย่ และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50) ………………………………………....
31 ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ เมือ่
เปรียบเทียบตามแผนการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………............................................
32 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555……………………..………..
33 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกีย่ วกับการนําวิชาวิทยาศาสตร์
4 และสังคมศึกษา 4 มาสอนบูรณาการร่วมกัน………………………………………
34 สรุปความคิดเห็น และความต้องการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการ
เรียนสิง่ แวดล้อม………………………………………………………………..……..
35 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย…
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36 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5……….…………………………..……...
37 สรุปความต้องการเนื้อหาด้านสิง่ แวดล้อมของนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5……...
38 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนสิง่ แวดล้อมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5……………………………………………………………………...
39 สรุปความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย....
40 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการให้นกั เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5.………………………
41 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร………………..………………....
42 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร………………...…………….….
43 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ……………………….…….
44 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) ความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r)
และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดการรู้ สิง่ แวดล้อมด้านความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม……………………………………………………………….......
45 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดการ
รูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม…………...…………..................................
46 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัด
การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม…………………………
47 ผลการประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม………...…………………….……………
48 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มอื ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้….……………….
49 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบความความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ…………..………………………………….…………...
50 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ร้อยละการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2
(กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………………………………………….....................
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282
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51 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อมก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)…………………………………...........
52 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมก่อนการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)………………………………………………………………..…
53 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมก่อนการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)…….…………………………………………….………………….…..
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ภาพประกอบ

บัญชีภาพประกอบ
หน้ า

1 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรฯ ระหว่างรูปแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model)
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับมนุษย์เป็นความสัมพันธ์ทแ่ี นบแน่น และมีมานาน
แสนนาน เนื่องจากมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อมต้องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมือ่
วันเวลาเปลีย่ นสังคมก็เปลีย่ นไป สิง่ แวดล้อมถูกทําลายจนเกิดผลกระทบและเกิดปรากฏการณ์อนั
ไม่พงึ ประสงค์ (โกเมท ทองภิญโญชัย. 2543: 25) จากรายงานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2551: 100-102) ซึง่ กล่าวถึงประเด็นปญั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นผลกระทบร่วมของประเทศ
ได้แก่ อุณหภูมบิ รรยากาศของประเทศไทยร้อนขึน้ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ สอดคล้องกับ
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2554: 174) ทีก่ ล่าวไว้ว่าอุณหภูมเิ ฉลีย่
รายปี ของประเทศไทยจะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1 องศาเซลเซียส
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2582 และในช่วงปี พ.ศ. 2593 - 2602 กับช่วงปี พ.ศ. 2623 – 2632 จะ
เพิม่ ขึน้ 2 และ 4 องศาเซลเซียส ตามลําดับ นอกจากนี้สถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยโดยรวมพบว่าทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดมีแนวโน้มทีเ่ สื่อมโทรมลง เช่น ในช่วงปี พ.ศ.
2543 -2549 มีการลดลงของทรัพยากรปา่ ไม้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ปีละ 1 ล้านไร่ (สํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. 2554: 40) และมีการลดลงของทรัพยากร
สัตว์ปา่ เพราะค่านิยมทีไ่ ม่ถูกต้องเกีย่ วกับการบริโภคและครอบครองสัตว์ปา่ ส่วนทรัพยากรทางทะเล
ั่
และทรัพยากรปา่ ชายเลนอยูใ่ นสภาพเสื่อมโทรม การกัดเซาะชายฝงและป
ญั หามลพิษมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ทวีความรุนแรงมากขึน้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 100-102)
มนุ ษย์นบั ว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดความเสื่อมโทรมและปญั หาดังกล่าว เนื่องจาก
มนุ ษย์ตอ้ งแสวงหาทรัพยากร และมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในกระบวนการผลิตมากขึน้ และจาก
ความพยายามในการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่สงั คมกึง่ อุตสาหกรรม ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทยถูกทําลายลงมาก และเริม่ ขาดแคลนทัง้ ทรัพยากรปา่ ไม้ ทรัพยากรทีด่ นิ ทางการเกษตร
ทรัพยากรนํ้า และทรัพยากรพลังงานถูกใช้ไปอย่างไร้ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสูญเสียและสร้าง
ปญั หามลพิษต่อสภาวะแวดล้อมทัง้ ในเขตเมืองและเขตชนบท ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดเี ป็น
การชีใ้ ห้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ทําให้ลกั ษณะของการพัฒนาประเทศทีผ่ ่านมาไม่เป็นไปในทิศทางของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 26) นอกจากนี้การเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมอาจเกิดขึน้
เพราะการขยายตัวของประชากรควบคู่ไปกับการขยายตัวของการบริโภคและการผลิตทีข่ าดการ
คํานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของประชากรได้เพิม่ แรงกดดันในการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตสินค้าเพื่อการบริโภคมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านพลังงาน
ด้านการใช้ทด่ี นิ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้ การเปลีย่ นพืน้ ที่ปา่ ไม้เพื่อเป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อเกษตรกรรม
หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยทีล่ ว้ นสะท้อนถึงการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวของการบริโภค
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ จากในประเทศและจากต่างประเทศ (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม. 2554 : 43)
ดังนัน้ ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกลายเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนของ
ประเทศทีต่ อ้ งแก้ไข ซึง่ การแก้ไขดังกล่าวต้องอาศัยการให้การศึกษาหรือให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพคนให้มคี ุณภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจ มีค่านิยม และมีวถิ ชี วี ติ ทีส่ นับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นและมันคง
่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 2548: 12) ซึง่ สอดคล้องกับสมบุญ ศิลป์รงุ่
ธรรม (2547: 1-2); และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2547: 14-16) ทีก่ ล่าวไว้ว่าการแก้ปญั หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจําเป็นต้องพัฒนาทีค่ ุณภาพของมนุษย์ทเ่ี ป็นสาเหตุ ของปญั หา
เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนัก มีเจตคติทด่ี ี ได้รบั การฝึก
ปฏิบตั ใิ นการอนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ จนเกิดจิตสํานึกใน
ความผูกพัน และการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมสิง่ แวดล้อมของทางสังคมให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมาย
ของสิง่ แวดล้อมศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในด้านการส่งเสริม รักษาและอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้สาํ นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2555: ฉ) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มสี าํ นึก
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมไว้ในแผนจัดการคุณภาพและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก มีจติ สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และมี
ส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าทีท่ เ่ี หมาะสม
เมือ่ พิจารณาสิง่ แวดล้อมศึกษาในสถานศึกษานัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดไว้ ดังเช่นในมาตรา 7 กล่าวถึงการ
ปลูกฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มาตรา 23 (2) เน้น
ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เรือ่ งการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2544:14-21) ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูก ฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องในด้านต่างๆ รวมทัง้ การอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นหน้าทีส่ าํ คัญของผูส้ อนทีต่ อ้ งพยายามจัดการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนอกจากการจัดการเรียนรูใ้ นสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ให้ม ี
กระบวนการและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ การใช้การวิจยั เป็นส่ วนหนึ่งของการเรียนรู้ การเรียนรูค้ ่คู ุณธรรม
โดยนํากระบวนการจัดการ กระบวนการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม กระบวนการคิด และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ซึง่ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2548: 126); และรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ (2543: 281) กล่าวไว้
ว่าการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสิง่ แวดล้อมศึกษาในประเทศไทยได้มกี ารบรรจุเนื้อหาสาระด้าน
สิง่ แวดล้อมศึกษาไว้ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา ทัง้ รูปแบบการสอนสอดแทรก
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ และการจัดเป็ นรายวิชาเฉพาะ แต่ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริงผลทีไ่ ด้รบั กลับแสดง
ให้เห็นว่าปญั หาสิง่ แวดล้อมก็ยงั ไม่ได้บรรเทาลง ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม
ศึกษาทีผ่ ่านมายังคงใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบเดิม คือเอาตัวผู้ สอน และตําราเป็นตัวกําหนดการจัด
การเรียนรูใ้ นห้องเรียน ครูเป็ นผูบ้ งการ การสอนขาดการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวติ
สอดคล้องกับคงศักดิ ์ ธาตุทอง (2541: 15-18) ทีไ่ ด้ศกึ ษามุมมองของนักเรียน ครู และผูบ้ ริหาร
เกีย่ วกับเนื้อหาและวิธสี อนสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่ามุมมองของทัง้ 3 ฝา่ ยมีความ
สอดคล้องกัน คือ ในด้านเนื้อหาพบว่ามีการสอนแทรกอยูใ่ นวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ไม่ได้
เรียนแยกเป็ นวิชาเดีย่ วๆ โดยใช้เนื้อหาทีม่ อี ยูใ่ นหนังสือเรียนเป็ นหลัก มีการใช้เนื้อหาทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
หรือเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับท้องถิน่ น้อยมาก ส่วนการสอนจะเน้นการบรรยาย หรือให้นกั เรียนทํารายงาน
ส่ง สําหรับการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานทีแ่ ละการลงมือปฏิบตั จิ ริงมีน้อย เน้นให้นกั เรียนจํา
ในเนื้อหา และยังพบว่าสิง่ ทีน่ กั เรียนอยากให้มใี นการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อม คือ การได้มโี อกาส
เห็น และสัมผัสของจริง ได้อภิปรายซักถาม ได้เห็นและได้เปรียบเทียบสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และไม่ดจี าก
ของจริงมากกว่าดูจากแผ่นภาพ อยากให้ครูนําสิง่ แวดล้อมใกล้ๆ ตัว และสถานการณ์ปจั จุบนั มา
สอนให้มากๆ
นอกจากนี้สมบุญ ศิลป์รงุ่ ธรรม (2547: 1-2) ได้กล่าวถึงปญั หาในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีผ่ ่านมา คือ 1) ด้าน
จุดมุง่ หมายและเป้าหมายของหลักสูตร ในแต่ละระดับชัน้ ต่างๆ ยังเน้นจุดหมายสิง่ แวดล้อมต่างกัน
2) ด้านรูปแบบของการจัดสิง่ แวดล้อมศึกษาในปจั จุบนั ยังขาดความชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษา 3) ด้านการจัดสาระการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม ยังขาดองค์ประกอบทีจ่ ะทําให้เกิดการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม สาระการเรียนรูข้ าดการ
สร้างมโนทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของค่านิยม ความรับผิดชอบ และจริยธรรมสิง่ แวดล้อม ที่
จะต้องปลูกฝงั ควบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ขาดการบูรณาการ และความต่อเนื่องของเนื้อหา
สาระในระหว่างระดับชัน้ 4) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังขาดเทคนิคทีจ่ ะทําให้นกั เรียนมี
เจตคติทด่ี ี และการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องต่อสิง่ แวดล้อม ขาดการกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักต่อ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะนําไปสู่การมีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง การเรียนการสอนมุง่ เน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาวิชา มากกว่าการเรียนรูจ้ ากสภาพทีเ่ ป็นจริง และไม่ได้เน้นถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ การ
แสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง อีกทัง้ ยังขาดการเชื่อมโยงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
กับเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงนําความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญั หา และพัฒนา
สิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่าการสอนของครูยงั ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติ
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ของวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษา ทีค่ วรสอนและเรียนภายนอกห้องเรียน ทีเ่ ป็ นเหตุการณ์จริงซึง่ สามารถ
สังเกตได้โดยตรง แต่ผสู้ อนส่วนใหญ่ยงั คงใช้วธิ สี อนแบบเดิม ส่วนด้านการวัดและประเมินผล ครู
เน้นด้านความรู้ ความเข้าใจ ขาดการวัดเจตคติ ค่านิยม ทักษะ และการคิดวิเคราะห์เกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (2548: 131) ทีก่ ล่าวไว้ว่า มีครูเป็ น
จํานวนมากทีย่ งั สอนวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษาโดยใช้การบรรยายเป็นหลัก นักเรียนเรียนรูแ้ บบท่องจํา
ไม่มโี อกาสได้แสดงความคิดเห็น ไม่ได้เรียนจากประสบการณ์จริง ไม่ได้เรียนรูจ้ ากธรรมชาติหรือ
สิง่ แวดล้อม
วรรณภา นิตมิ งคลชัย และเพ็ญแข ธรรมเสนานุภ าพ (2553: 191-193) ได้ศกึ ษาอนาคต
ภาพสิง่ แวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบาย
ด้านการจัดทําหลักสูตรและเนื้อหาสาระสิง่ แวดล้อมศึกษา และกําหนดมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
ศึกษาทีช่ ดั เจน หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เน้นการ
เรียนรูโ้ ดยใช้สาระท้องถิน่ และเชื่อมโยงกับวิถชี วี ติ ในชุมชนเพื่อให้ นกั เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน
การลงมือปฏิบตั จิ นเกิดความเป็ นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกิดการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามมา ทัง้ นี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูต้ อ้ งจัดทําแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกัน
จะเห็นได้ว่าการบูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาเป็นเรือ่ งทีส่ าํ คัญและจําเป็นต้องทํา ดังเช่น
ยูเนสโก (UNESCO. 1978; อ้างอิงจาก ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์. 2548 : 25) ทีก่ ล่าวไว้ว่า
สิง่ แวดล้อมศึกษาไม่ใช่เป็ นโครงการศึกษาทีเ่ พิม่ เข้าไปเป็ นวิชาใหม่ แต่เป็ นอีกมิตหิ นึ่งทาง
การศึกษาทีจ่ ะบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอน โดยสิง่ แวดล้อมศึกษาเป็นผลมาจากการนําเอา
วิชาหลายๆ สาขาและประสบการณ์ทางการศึกษาหลายอย่างมาจัดให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู้
อย่างบูรณาการในเรือ่ งของสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้อลิศรา ชูชาติ (2549: 142-143) กล่าวไว้ว่าการ
บูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษามีความสําคัญ และมีความจําเป็นมากเพราะจุดมุง่ หมายของสิง่ แวดล้อม
ศึกษาคือเพื่อนําความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั จิ ริงเพื่อสิง่ แวดล้อม และเป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาใน
ประชาคมโลก คือ การพัฒนาเยาวชนและสมาชิกของสังคมได้ลงมือปฏิบตั เิ พื่อสิง่ แวดล้อมเพื่อเป็ น
พลเมืองด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Citizenship) นอกจากนี้ สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2542:
ั นา อุทยั รัตน์ ; และกมลพร บัณฑิต
342); กรมสามัญศึกษา (2543: 78-79); พิมพันธ์ เดชะคุปต์; สุวฒ
ยานนท์ (2544: 175); ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 69); และ มารุต พัฒผล (2553: 2-3) ได้กล่าวถึง
เหตุผลสําคัญทีค่ วรมีการบูรณการทางการศึกษา คือ นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงโดย
ผสมผสานสาระความรูต้ ่างๆ มีรปู แบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายทีม่ งุ่ เน้น นักเรียนเป็ นสําคัญ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินจากสภาพจริง ทีม่ ลี กั ษณะเชื่อมโยงกับวิถชี วี ติ ของ
นักเรียนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมและชุมชน ช่วยให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ (Transfer
of Learning) ทําให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาและ
ลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละวิชาได้

5
สําหรับการเรียนรูน้ อกห้องเรียน (Outdoor Learning) สมาคมอเมริกาเหนือเพื่อ
สิง่ แวดล้อมศึกษา (NAAEE. 2008: 6) กล่าวไว้ว่าการเรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุด
สําหรับการเรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม เนื่องจากเป็นการเรียนเรือ่ งสิง่ แวดล้อมจากสถานทีใ่ นสิง่ แวดล้อม
เช่น การจัดทัศนศึกษา (Field Trip) ซึง่ อิทธิเดช น้อยไม้ (2547: 1-3) อธิบายว่าการทัศนศึกษาเป็ น
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อแสวงหาประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรูท้ ม่ี อี ยูจ่ ริงตามสถานทีต่ ่างๆ นอก
ห้องเรียน โดยนักเรียนได้มโี อกาสเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทําให้ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งทีศ่ กึ ษา
อย่างแท้จริง และสามารถพัฒนานักเรียนในด้านร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และทักษะทาง
สังคมได้เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับคํากล่าวของ สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2543: 160); ยุวดี ดิษยพงษ์
(2542: 30) ; ทิศนา แขมมณี (2553: 343-346) ; และแพททริก (Patrick. 2010: 175) ทีก่ ล่าวว่าการ
ทัศนศึกษาเป็ นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทม่ี งุ่ ให้นกั เรียนได้รบั โลกทัศน์ทก่ี ว้างไกลทางวิทยาศาสตร์
ทําให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้ใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ทาํ ให้เกิด
ความเข้าใจ และเกิดเจตคติทด่ี ที งั ้ ต่อสถานทีแ่ ละต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้ และยังเป็ นการเพิม่ สัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่าง
นักเรียนกับครูดว้ ย นอกจากนี้ สมิท และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 11) ยังกล่าวว่าการเรียนรู้
นอกห้องเรียนเป็ นประสบการณ์ทน่ี ่ าสนใจ เป็นเสมือนห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ นักเรียนจะได้ทกั ษะ
มีมโนทัศน์และมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับธรรมชาติ ส่วนแฮมเมอร์แมน; แฮมเมอร์แมน; และ
แฮมเมอร์แมน (Hammerman; Hammerman; & Hammerman.1994: 6) อธิบายว่าการเรียนรูน้ อก
ห้องเรียนนักเรียนจะได้รบั ประสบการณ์ในทุกขัน้ ตอน และยังเป็นการเพิม่ ความตระหนักเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมแก่นกั เรียน
สวานีโพเอล; ล๊อบเซอร์; และชาร์โก (Swanepoel; Loubser; & Chacko. 2002: 282)
กล่าวไว้ว่าความตระหนักเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการรูส้ งิ่ แวดล้อม (Environmental Litreacy) ซึง่
ฮาเรส; และคนอื่นๆ (Hares; et al. 2006: 129) อธิบายว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อมเป็ นการรับรูเ้ กีย่ วกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์
และระบบนิเวศ นอกจากนี้ เคเนิล; และแนคลิค (Krnel; & Naglic. 2009: 6) อธิบายว่าการรู้
สิง่ แวดล้อมประกอบด้วยความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ พรูเนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau; et al. 2006: 3) ได้สรุปถึงปจั จัยทีส่ ่งเสริม
พฤติกรรมสิง่ แวดล้อมไว้ 3 กลุ่ม คือ 1) ปจั จัยด้านพุทธิพสิ ยั (Cognitive Factors) เช่น ความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม (Environmental Knowledge) 2) ปจั จัยด้านจิตพิสยั (Affective Factors) เช่น
ความรูส้ กึ รับผิดชอบ (Feeling of Responsibility) ความตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั ิ (Intention to
Action) ความรูส้ กึ ผูกพันกับสถานที่ (Place Attachment) และ 3) ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์
(Situational Factors) ซึง่ ประกอบด้วยบริบททางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง (Political or
Sociocultural Context) โอกาสทีไ่ ด้สมั ผัสหรือเผชิญกับปญั หาสิง่ แวดล้อม (Contact Opportunities
with the Problem) ประสบการณ์เดิมในการมีส่วนร่วม หรือทํากิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม (Prior
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Action Opportunities) เป็ นต้น ดังนัน้ จะพบว่าพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนจะ
เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสมนัน้ นักเรียนจําเป็ นต้องมีความรู้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อ สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้
จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ (2538: 2) อธิบายว่าการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จาํ เป็นต้องศึกษา และ
ทําความเข้าใจกับเจตคติ เพราะเจตคติเป็นส่วนสําคัญในการกระตุน้ ให้เกิดการกระทํา หรือการ
แสดงออกซึง่ พฤติกรรม
อนึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมเป็นจุดเด่นทีด่ งึ ดูด
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเทีย่ วเป็นจํานวนมาก ซึง่ บุญญา โชติเศรษฐพันธุ์
(2555: ออนไลน์) กล่าวว่าภาวะการท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มี
จํานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต รวมทัง้ สิน้ 1,330,152 คน เพิม่ ขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2553 คิดเป็ นร้อยละ 59.31 เพื่อเข้ามาท่องเทีย่ ว พักผ่อนตามแหล่ง
ธรรมชาติทงั ้ ภูเขา ทะเล ชายหาด และการเดินปา่ เป็นต้น ทัง้ นี้ภเู ก็ตมีพน้ื ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
ประมาณ 107,578 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.70 ของเนื้อทีท่ งั ้ หมด มีปา่ ทีม่ คี วามสําคัญและมี
ความสมบูรณ์ คือปา่ ควนเขาพระแทว ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอถลาง (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต: ออนไลน์)
นอกจากนี้ยงั มีปา่ ชายเลนทีพ่ บได้ทวไป
ั ่ และปา่ พรุบา้ นไม้ขาว ซึง่ จัดเป็นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทีม่ คี วามสําคัญ
ระดับชาติของประเทศไทย เป็ นพรุผนื สุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร
แหล่งประมงพืน้ บ้าน รวมทัง้ มีความสําคัญทางด้านนิเวศวิทยา (สํานักนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม.
2545: 13-14) แต่พรุบา้ นไม้ขาวส่วนใหญ่ถูกทําลาย มีการบุกรุกพืน้ ทีเ่ พื่อใช้ทาํ ประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ (สํานักนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม. 2545: 7) นอกจากนี้สาํ นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่15
(2553: 83-84 ) ได้รายงานว่าปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเกิน 500 ตันต่อวัน เพิม่ ขึน้
ประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมใน
จังหวัดภูเก็ตเริม่ มีปญั หาจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องการได้รบั การพัฒนาและแก้ไขเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเหล่านัน้ เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ุด ยังคงอยูค่ ่ภู เู ก็ต อยูค่ ่ปู ระเทศชาติ และอยูค่ ่โู ลกใบนี้
สืบไป
จากสภาพปญั หาและข้อมูลทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาหลั กสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการในรูปแบบการสอนข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) ทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคม
ศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model)
ร่วมกับรูปแบบโยงใย (Webbed Model) ซึง่ โฟการ์ที (Fogarty. 1991: 61-65) กล่าวไว้ว่าการ
บูรณาการแบบการมีส่วนร่วมเป็ นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชา โดยเนื้อหาสาระของ 2 วิชานัน้ มี
ความคาบเกีย่ วกันอยูส่ ่วนหนึ่ง ผูส้ อนต้องมีการวางแผนและสอนร่วมกันในส่วนทีค่ าบเกีย่ วกัน
สําหรับส่วนทีไ่ ม่ได้คาบเกีย่ วกันก็แยกกันสอนตามปกติ ส่วนรูปแบบการโยงใยเป็นการบูรณาการ
ระหว่างวิชาหลายวิชา หรือระหว่างเนื้อหาสาระ โดยการกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ขึน้ มาแล้ว
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เชื่อมโยงไปสู่วชิ าหรือเนื้อหาสาระต่างๆ ว่ามีประเด็นหรือเนื้อหาสาระใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
คล้ายคลึงกัน หรือต่อเนื่องกันทีจ่ ะสามารถนํามาจัดรวมภายใต้หวั เรือ่ งเดียวกันเพื่อทีจ่ ะได้จดั
กิจกรรมการเรียนรูร้ วมกันไปอย่างกลมกลืน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั หวังว่าหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อก
ห้องเรียนจะช่วยส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อม(ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม)ของนักเรียน และนักเรียนสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อความยังยื
่ นต่อไป

คําถามการวิ จยั
1. หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
การรูส้ งิ่ แวดล้อมควรมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนจะเกิดการพัฒนาในด้านใดต่อไปนี้
2.1 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
2.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2.1.1.1 วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.2 สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.3 ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1.2 เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
2.1.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
3. หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
การรูส้ งิ่ แวดล้อมมีผลต่อนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์ในประเด็นต่อไปนี้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3.1 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
3.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
3.1.1.1 วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
3.1.1.2 สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
3.1.1.3 ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.1.2 เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
3.1.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
3.1.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
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3.1.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
4. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูใ้ นภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ
2.1 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
2.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2.1.1.1 วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.2 สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.3 ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1.2 เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
2.1.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

ความสําคัญของการวิ จยั
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็ นหลักสูตร
บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาส ตร์ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (Shared Model) ร่วมกับ
รูปแบบการโยงใย (Webbed Model) ซึง่ เป็นรูปแบบการบูรณาการทีค่ รูทงั ้ สองกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้รว่ มกันพัฒนา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน ทําให้คณะครูทม่ี สี ่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการอื่นๆ ได้ต่อไป
ส่วนสําหรับนักเรียนทีเ่ รียนโดยหลักสูตรนี้จะเกิดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) โดยเฉพาะสิง่ แวดล้อม
ในระดับท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้ และสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ของ
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ตนเอง และสังคม นอกจากนี้ยงั สร้างเจตคติทด่ี ขี องนักเรียนต่อแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. แหล่งเรียนนอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ แหล่งเรียนรูต้ าม
ธรรมชาติในเขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึง่ ประกอบด้วย 1) ปา่ ดิบชืน้ “ปา่ เขาพระแทว”
2) ปา่ ชายเลน “บ้านท่าฉัตรไชย” และ 3) ปา่ พรุ “บ้านไม้ขาว”
2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย
2.1 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ เรือ่ ง ดุลยภาพของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ กระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ปญั หาสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
2.2 วิชาสังคมศึกษา 4 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ เรือ่ ง เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
3. ประเภทและรูปแบบของการบูรณาการ
3.1 ประเภทของการบูรณาการเป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 รูปแบบการบูรณาการประกอบด้วย การบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared
Model) และรูปแบบการโยงใย (Webbed Model)
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
ปีการศึกษา 2555 จํานวน 5 ห้องเรียน รวม 201 คน ซึง่ ประกอบด้วย
4.1.1 แผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 77 คน
4.1.2 แผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 124 คน
4.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองถลาง
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แบ่งออกเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง 1 คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน 40 คน ทีใ่ ช้
วิธกี ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
กลุ่มตัวอย่าง 2 คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนทีไ่ ม่เน้น
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วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน 44 คน
ทีใ่ ช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
5. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่
5.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ในด้าน
5.2.1 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
5.2.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
1) วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2) สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
3) ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.2.1.2 เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
5.2.1.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
1) การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
2) การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
5.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

นิ ยามศัพท์เฉพาะ

1. การพัฒนาหลักสูตรสิ่ งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน หมายถึง กระบวนการในการจัดทํามวลประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อมศึกษา
ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4
และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 4 เพื่อนําไปพัฒนานักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เกิดคุณลักษณะทีค่ าดหวัง คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2) เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนทัง้ 2
วิชาร่วมกันวางแผน ออกแบบ จัดทําหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รปู แบบการมีส่วนร่วม (Shared Model) ร่วมกับรูปแบบการ
โยงใย (Webbed Model) โดยการกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ขึน้ มา แล้วเชื่อมโยงไปสู่วชิ าหรือเนื้อหา
สาระต่างๆ ว่ามีประเด็น หรือเนื้อหาสาระใดทีเ่ ห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั คล้ายคลึงกัน หรือ
ต่อเนื่องกันทีจ่ ะสามารถนํามาจัดรวมภายใต้หวั ข้อเรือ่ งเดียวกัน (ภาพประกอบ 1) และใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ ครัง้ นี้ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
สําหรับการพัฒนาหลักสูตร 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การ
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
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กําหนดประเด็น/หัวเรือ่ ง

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาหน่วยการเรียนรูแ้ บบบู รณาการ
กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
พัฒนาแผนและกิจกรรมการเรียนรู้
จัดเตรียมแหล่ง / สื่อการเรียนรู้
จัดเตรียม / สร้างเครือ่ งมือวัดและประเมินผล

ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ภาพประกอบ 1 รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรฯ ระหว่างรูปแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model)
และรูปแบบการโยงใย (Webbed Model)
2. การรู้สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความ
คิดเห็น ความรูส้ กึ และการแสดงออก หรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียน ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ จิ ยั ศึกษาจาก
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม (Environmental Knowledge) 2) เจตคติ
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ต่อสิง่ แวดล้อม (Attitude toward the Environment) และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
(Appropriate Behavior toward the Environment)
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม (Environmental Knowledge) หมายถึง ความ
เข้าใจในแนวคิดพืน้ ฐาน และหลักการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และสามารถนําความรู้ แนวคิด หรือ
หลักการเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อสิง่ แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ คือ 1) ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม เป็ นความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือทาง
ภูมศิ าสตร์ สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ การใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม
และกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม 2) ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม เป็นความรูเ้ กีย่ วกับ ระบบ
นิเวศ ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ และสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม การถ่ายทอดพลังงาน
และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ และการเปลีย่ นแปลงแทนที่ และ 3) ปญั หาเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
วิกฤตการณ์/ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ซึง่ วัดได้จากแบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั และ
ครูผสู้ อนร่วมสร้างขึน้ ตามพฤติกรรมการวัดด้านพุทธิพสิ ยั ของบลูม (Bloom. 1964) 6 ด้าน คือ
1) ด้านความรูค้ วามจํา 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านการนําไปใช้ 4) ด้านการวิเคราะห์ 5) ด้านการ
สังเคราะห์ และ 6) ด้านการประเมินค่า ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ
จํานวน 60 ข้อ โดยแบ่งเป็ นด้านสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม จํานวน 15 ข้อ ด้านวิทยาศาสตร์สิง่ แวดล้อม จํานวน 20 ข้อ และด้านปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จํานวน 25 ข้อ
2.2 เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม (Attitude toward the Environment) หมายถึง ความรูส้ กึ
หรือความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมในการอนุรกั ษ์
การป้องกัน หรือการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม วัดได้จากแบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั
ดัดแปลงจาก มิลฟอนท์; และดักคิ
๊ ท (Milfont; & Duckitt. 2010) ประกอบด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ
1) ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ 2) การสนับสนุนเกีย่ วกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3) แรงจูงใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การคุกคามสิง่ แวดล้อม และ 5) ความ
ห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ซึง่ ประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) และ
ข้อความเชิงนิเสธ (Negative) มาตรวัดละ 6 ข้อ รวมจํานวน 30 ข้อ
2.3 พฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม (Appropriate Behavior toward the
Environment) หมายถึง การกระทํา การคิดทีจ่ ะกระทํา การแสดงออก การเข้าไปมีส่วนร่วม หรือลง
มือปฏิบตั ใิ นกิจกรรมเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และสามารถบอกความสําคัญของพฤติกรรมนัน้ ๆ ต่อการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ซึง่ วัดได้จากแบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงจาก
ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ประกอบด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ 1) การฟื้นฟูทรัพยากรและการ
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จัดการของเสีย 2) การอนุ รกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม 4) การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ และ 5) การปฏิบตั ทิ าง
สังคม หรือตามกฎหมาย ในแต่ละมาตรวัดประกอบด้วยการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม และการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม โดยด้านการระบุความสําคัญของ
พฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามวิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 4 ระดับ คือ ไม่มคี วามสําคัญเลย ค่อนข้างสําคัญ
มีความสําคัญ และมีความสําคัญมาก มาตรวัดละ 5 ข้อ รวมจํานวน 25 ข้อ ส่วนด้านการแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี าร
วัดของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ ไม่คดิ จะทํา ไม่แน่ ใจ อยากจะทํา ทําบางครัง้ และ
ทําแน่นอน มาตรวัดละ 5 ข้อ รวมจํานวน 25 ข้อ
3. ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร (The Students’
Opinion toward the Learning Management According to the Curriculum) หมายถึง ความรูส้ กึ
ของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่ พิจารณาตามคะแนนทีไ่ ด้จากการตอบแบบวัดความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 2) ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อ
การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ซึง่ เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จํานวน 26 ข้อ

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

จากสภาพปญั หาเกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในปจั จุบนั สภาพการจัดการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในส่วนของแนวคิดและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรบูรณาการ การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ สิง่ แวดล้อมศึกษา การรูส้ งิ่ แวดล้อม การศึกษานอกห้องเรียน และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ ความสนใจของผูว้ จิ ยั ทําให้ได้ตวั แปร
ดังภาพประกอบ 2
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ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่
เน้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน

 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
- ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
- ด้านพฤติกรรมทีพ
่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติ ฐานการวิ จยั
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒ นาหลักสูตรบูรณาการ และการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้รู ปแบบการบูรณาการ เช่น พูลสุข อุดม (2546) ได้พฒ
ั นาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์แบบพหุวทิ ยาการร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สําหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
1 พบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรในระดับมาก และศิรพิ ร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547) ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการทีเ่ น้น นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ ่ีกระตือรือร้น เรือ่ งร่างกาย
มนุ ษย์ พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ 70) และจากการศึกษาของ
แสงจันทร์ เพริดพราว (2552) ซึง่ ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูบ้ รู ณาการสิง่ แวดล้อม
ศึกษาเพื่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน และเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมและการปฏิบตั ติ ่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกจากนี้สาํ หรับการศึกษานอกห้องเรียน แฮมมินตัน-อีเกเก (Hamilton-Ekeke. 2007: 1876) พบว่าคะแนนหลังเรียนนิเวศวิทยา
ของนักเรียนกลุ่มทีเ่ รียนโดยการศึกษานอกห้องเรียนสูงกว่ากลุ่มทีเ่ รียนโดยเน้นการบรรยาย ซึง่
สอดคล้องกับ แพทริก (Patrick. 2010: 175) ทีพ่ บว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา
ของกลุ่มทดลอง หลังการเรียนโดยวิธที ศั นศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ(ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม, เจตคติ
ต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตร
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สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลัง การทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
2. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด
3. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ทเ่ี รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองแตกต่างกัน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนต่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนอยูใ่ นระดับดี
ขึน้ ไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
4. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตร
5. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับหลักสูตรบูรณาการ
6. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
7. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษา
8. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการรูส้ งิ่ แวดล้อม
9. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการศึกษานอกห้องเรียน
10. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
11. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
11.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หรือการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
11.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษานอกห้องเรียน
11.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรูส้ งิ่ แวดล้อม

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและสิง่ แวดล้อมศึกษา ซึง่ พอจะสรุปได้ดงั นี้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
2542: 3-9)
มาตรา 7 บัญญัตไิ ว้ว่า ในกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รูจ้ กั รักษาและ
ส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุ ษย์ มีความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย รูจ้ กั รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
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ภูมปิ ญั ญาไทย และความรูอ้ นั เป็ นสากล ตลอดจนอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจ้ กั พึง่ ตนเอง มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝร่ แู้ ละเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักดังนี้
(1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน
(2) ให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน (3) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาทีใ่ ห้นกั เรียน
ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล สังคม
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรูอ้ ่นื ๆ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ งต่อไปนี้
(1) ความรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข
(2) ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจและ
ประสบการณ์เรือ่ งการจัดการการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา
(3) จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาํ ได้ คิด
เป็นทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุล
กัน รวมทัง้ ปลูกฝงั คุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อํานวยความสะดวกเพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ นี้ผสู้ อนและนักเรียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
(6) จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ ย เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุก
รูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการ ศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรูจ้ กั เลือกสรรภูมปิ ญั ญาและ
วิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการ รวมทัง้ หาวิธกี าร
สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์พฒ
ั นาระหว่างชุมชน
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสําคัญ
กับสิง่ แวดล้อมศึกษา การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้น นักเรียนเป็ นสําคัญ การศึกษาตลอดชีวติ และการ
เข้าถึงหรือโอกาสในการศึกษา รวมทัง้ การมีส่วนร่วมในการศึกษาของบุคคลหรือหน่วยงานต่ างๆ
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ การทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาหลักสูตรบูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อก
ห้องเรียน ซึง่ เป็ นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
จึงเป็นการสนองนโยบายตามพระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงสาระการเรียนรูแ้ ละ
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษา ไว้ดงั ต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 11-16)
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 : ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับ
สิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิต
วิทยาศาสตร์ส่อื สารสิง่ ทีเ่ รียนรู้ และนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่ ประเทศ
และโลกนําความรูไ้ ปใช้ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปญั หา รูว้ ่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ส่วนใหญ่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ขอ้ มูลและเ ครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลานัน้ ๆเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิง่ แวดล้อมมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม และศาสนพิธขี อง
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือ ค่านิยมทีด่ งี าม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตน บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิง่ แวดล้อม เพื่อการอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสุข
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 : เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค
การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ าํ กัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่ารวมทัง้ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดํารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
สาระที่ 5 : ภูมศิ าสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 : เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของ
สรรพสิง่ ปรากฏในระวางทีซ่ ง่ึ มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทาง
ภูมศิ าสตร์ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ อันจะนําไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 : เข้าใจถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทีก่ ่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีจติ สํานึกอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นการงานอาชีพและเทคโนโลยี

20
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 : การดํารงชีวติ และครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ มีคุณธรรม มีจติ สํานึก ในการ
ใช้พลังงานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในการทํางานเพื่อการดํารงชีวติ และครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ
สาระที่ 3 : การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยีใช้ความรู้
ภูมปิ ญั ญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบ สร้างสิง่ ของเครือ่ งใช้ วิธกี าร
เชิงกลยุทธ์ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ต่อ
ชีวติ สังคม สิง่ แวดล้อม โลกของงานและอาชีพ
จากข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึง่ ได้
กล่าวถึงเนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษาไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ เช่น กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และยังได้เน้นถึงการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการบูรณการความรู้ ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนโดย
เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวติ และสิง่ แวดล้อม สาระที่
8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์ สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3.1 ความหมายของหลักสูตร
มีผใู้ ห้นิยามหรือความหมายของ “หลักสูตร” ทีแ่ ตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั ความคิดเห็น
และประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันของบุคคลนัน้ ๆ ทีม่ ตี ่อหลักสูตร ดังเช่น กู๊ด (Good. 1973: 157)
กล่าวไว้ว่า หลักสูตร คือ กลุ่มของเนื้อหาทีจ่ ดั ไว้อย่างมีระบบ หรือลําดับของรายวิชาทีจ่ ดั ไว้
เพื่อให้นกั เรียนได้ศกึ ษา หรือเพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาทีเ่ รียน ส่วนไทเลอร์ (Tyler.
1949: 79); โซเวลล์ (Sowell. 1996: 5); โอลิวา (Oliva. 1992: 20); ทาบา (Taba. 1962: 11); และ
เซเลอร์; และอเล็กซานเดอร์ (Saylor; & Alexander. 1974: 6) ได้กล่าวถึงหลักสูตรทีส่ อดคล้องกัน
คือ หลักสูตร เป็ นแผนสําหรับการเรียนรู้ หรือโปรแกรมการจัดประสบการณ์ทก่ี ําหนดไว้ให้นกั เรียน
ได้เรียนภายใต้คาํ แนะนํา และการวางแผนของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุถงึ จุดหมาย สําหรับ
นักการศึกษาในประเทศไทยได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ดงั ต่อไปนี้ เช่น วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537:
12) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ทงั ้ ปวงทีจ่ ดั ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูค้ รบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็นชาติไทย และมาตรฐานทีช่ ุมชนท้องถิน่ ต้องการ ส่วน
ธํารง บัวศรี (2542: 7); สงัด อุทรานันท์ (2532: 8-15); สมนึก ธาตุทอง (2548: 4); ฆนัท ธาตุทอง
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(2550ก: 7); และราชบัณฑิตยสถาน (2553: 175) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรทีส่ อดคล้องกัน
กล่าวคือหลักสูตรเป็ นแผนทีไ่ ด้ออกแบบจัดทําขึน้ เพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมการ
เรียนการสอน และมวลประสบการณ์ให้นกั เรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียน เพื่อให้มพี ฒ
ั นาการในด้าน
ต่างๆ ตามจุดหมายทีไ่ ด้กําหนดไว้
จากความหมายของหลักสูตรทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า “ หลักสูตร” คือ
เนื้อหา มวลประสบการณ์ความรูต้ ่างๆ สาระการเรียนรู้ กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือวิธกี ารทีท่ าํ ให้นกั เรียนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเปลีย่ นเจตคติ ไปสู่
เป้าหมาย หรือจุดหมายทีก่ ําหนดไว้ โดยสามารถจัดให้นกั เรียนได้เรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียน
3.2 ความสําคัญของหลักสูตร
สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2537: 7); ธํารง บัวศรี (2542: 9-11); สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 1617); สมนึก ธาตุทอง (2548: 5); ชวลิต ชูกําแพง (2551: 28-30); สุทธนู ศรีไสย์ (2551: 58-59);
และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 13-14) ได้กล่าวถึงความสําคัญของหลักสูตร ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1. เป็ นเครือ่ งบ่งชีส้ ภาพการพัฒนาและความเจริญเติบโตของประเทศทัง้ ทางวัตถุและ
จิตใจ ส่งผลให้คนในสังคมมีคุณลักษณะทีส่ งั คมคาดหวัง และส่งเสริมการเจริญงอกงามของบุคคล
2. เป็ นหลักหรือแนวทางในการปฏิบตั งิ านการจัดการศึกษา สําหรับบุคลากรด้าน
การศึกษา ได้แก่ นักการศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูส้ อน ศึกษานิเทศก์ เป็ นต้น ซึง่ ถือว่าเป็ น
เครือ่ งมือสําคัญทีจ่ ะถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบตั ิทาํ
ให้การศึกษาบรรลุผลตามจุดหมายทีว่ างไว้ หรือนําไปสู่การปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
3. เป็ นบรรทัดฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาทีช่ ่วยกํากับและตรวจสอบ
คุณภาพทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. เป็ นสิง่ กําหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียนว่าควรได้รบั ประสบการณ์การเรียน
ทัง้ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และความประพฤติอะไรบ้าง และทําให้นกั เรียนค้นพบ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดทีแ่ ท้จริงของตน และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิน่ และประเทศชาติ
นอกจากนี้ฆนัท ธาตุทอง (2550ก: 9) ได้กล่าวไว้ว่าหลักสูตรเป็นสิง่ ทีส่ าํ คัญในการจัด
การศึกษา 3 ระดับ คือ 1) ระดับประเทศ เป็นการชีใ้ ห้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดย
ภาพรวม และเป็ นตัวบ่งชีใ้ ห้เห็นแนวโน้มสังคมกับการจัดการศึกษาในอนาคต 2) ระดับสถานศึกษา
นับได้ว่าหลักสูตรเป็ นหัวใจและจุดเด่นของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานัน้ ๆ และ
3) ระดับห้องเรียน ซึง่ มีความสําคัญต่อการนําไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อการจัดการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ กับ
นักเรียนโดยตรง โดยมีรายละเอียดและเอกสารประกอบทีก่ ําหนดแนวทางว่าจะสอนใคร เรือ่ งใด
และเพื่ออะไร
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ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะพบว่า หลักสูตรมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อระบบ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็ นในระดับประเทศ ระดับสถานศึกษา หรือระดับห้องเรียน เนื่องจากหลักสูตร
เป็นสิง่ ทีช่ ใ้ี ห้เห็น แนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ นกั เรียน เป็นครือ่ งบ่งชีส้ ภาพการพัฒนา
และความเจริญเติบโตของประเทศ เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิบตั งิ านการจัดการการศึกษา
สําหรับบุคลากรด้านการ ศึกษา
3.3 รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตรเป็ นลักษณะเฉพาะ และแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของหลักสูตร
ประเภทนัน้ ๆ ซึง่ ได้มาจากแนวคิด และปรัชญาการศึกษาทีย่ ดึ ถือในการจัดทํา (บุญเลีย้ ง ทุมทอง.
2553 : 129) มีนกั การศึกษา เช่น สมิธ; สแตนเลย์; และชอร์ (Smith; Stanley; & Shore. 1957:
225); ทาบา (Taba. 1962: 382-412); วิชยั ดิสสระ (2535: 20); และเอกรินทร์ สีม่ หาศาล (2545:
201); และสุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 131-152) ได้กล่าวถึงรูปแบบของหลักสูตรซึง่ สามารถสรุปรูปแบบ
หลักๆ ได้ดงั นี้
3.3.1 หลักสูตรรายวิชา หรือหลักสูตรเนื้อหาวิชา (The Subject Matter Curriculum)
เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นเนื้อหาความรูเ้ ป็ นหลัก ประกอบด้วย เนื้อหาสาระทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ความคิดรวบ
ยอด ทักษะกฎเกณฑ์ต่างๆ เน้นทีผ่ ลการเรียนจากเนื้อหาสาระอย่างเดียว ผูเ้ รียนทุกคนต้องเรียนรู้
ทุกสิง่ ทุกอย่างเหมือนกันโดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้และนักเรียนเป็นผูร้ บั ความรู้
3.3.2 หลักสูตรเพื่อชีวติ และสังคม (Social Process and Life Function Curriculum)
เป็ นหลักสูตรทีม่ งุ่ แก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรแบบรายวิชา โดยจัดเนื้อหาสาระให้มคี วามสัมพันธ์
กับชีวติ จริงของคนในสังคม ทําให้นกั เรียนสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3.3.3 หลักสูตรกิจกรรม หรือหลักสูตรประสบการณ์ (Activity or Experience
Curriculum) เป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั ขึ้นเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนโดยยึดกิจกรรมหรือ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นหลัก เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูไ้ ปใช้ในชีวติ จริงได้ โดยนัก เรียนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการเลือก หรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์และตรงกับ
จุดมุง่ หมายทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตร
3.3.4 หลักสูตรแบบแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรทีเ่ กิดจากการนําเอาวิชา
ต่างๆ มาผสมผสานกันเพื่อสนองความต้องการ ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยใช้
หัวข้อ ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับปญั หาสังคม หรือปญั หาปจั จุบนั ของประเทศมาผสมผสานกัน และ
จัดเป็ นองค์ความรูใ้ หม่ทจ่ี าํ เป็ นต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทุกคน โดยนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้คดั สรรไว้มาจัดเป็น
หลักสูตรในลักษณะเปิดกว้าง และเป็ นหลักสูตรทีน่ กั เรียนทุกคนต้องเรียน
3.3.5 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นหลักสูตรทีร่ วมประสบการณ์
การเรียนรูต้ ่างๆ เข้าด้วยกัน ซึง่ คัดเลือกมาจากหลายวิชา แล้วจัดเป็ นกลุ่มหรือหมวดหมูข่ อง
ประสบการณ์ เป็ นการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์สมั พันธ์
และต่อเนื่องมีคุณค่าต่อการดํารงชีวติ
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3.5 องค์ประกอบของหลักสูตร
สําหรับองค์ประกอบของหลักสูตรนัน้ ไทเลอร์ (Tyler. 1949: 1); และทาบา (Taba.
1962: 424-425) กล่าวไว้ว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ หรือ
จุดมุง่ หมายทีโ่ รงเรียนต้องการให้นกั เรียนเกิดผล 2) ประสบการณ์ หรือเนื้อหาวิชาทีโ่ รงเรียนจัดขึน้
เพื่อให้จดุ มุง่ หมายบรรลุผล 3) วิธกี ารจัดประสบการณ์ หรือวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) การประเมินผล เพื่อตรวจสอบจุดมุง่ หมายที่
ตัง้ ไว้ นอกจากนี้ ธํารง บัวศรี (2542: 8-9); สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2537: 21-23); ฆนัท ธาตุทอง
(2550ก: 13); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 15) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรทีส่ อดคล้อง
กัน กล่าวคือ หลักสูตรควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ คือ
1. หลักการและจุดมุง่ หมาย
หลักการเป็ นส่วนทีร่ ะบุถงึ ปรัชญา แนวความเชื่อ ความคิด อันเป็นปณิธานของ
หลักสูตรว่ามีเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือจุดเน้นหลักว่าเพื่ออะไร ต้องการจะพัฒนาอะไร เป็ น
ข้อความทีใ่ ช้ระบุถงึ คุณลักษณะของหลักสูตรในมุมกว้าง ส่วนจุดมุง่ หมายของหลักสูตร คือ ความ
ตัง้ ใจ หรือความคาดหวังทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในตัวผูท้ จ่ี ะผ่านหลักสูตร ซึง่ เป็นตัวกําหนดทิศทาง
และขอบเขตในการให้การศึกษาแก่เด็ก ช่วยในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม และเป็นมาตรการในการ
ประเมินผล
2. เนื้อหาสาระ หรือโครงสร้าง
เนื้อหาสาระ หรือโครงสร้างเป็นส่วนทีร่ ะบุถงึ เนื้อหาสาระ และมวลประสบการณ์
มีการเรียงลําดับเนื้อหาสาระ และประสบการณ์ให้มลี กั ษณะต่อเนื่องสอดคล้องกับพัฒนาการของ
นักเรียน พร้อมทัง้ กําหนดเวลาเรียนทีเ่ หมาะสม
3. การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการนําหลักสูตรไปใช้
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการนํา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิ จึงเป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงแนวปฏิบตั ิ หรือแนวดําเนินการให้เป็นไปตาม
จุดมุง่ หมาย และโครงสร้างทีก่ ําหนดโดยระบุถงึ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
นําไปเป็นกรอบในการวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและชุมชน
รวมทัง้ การจัดทําวัสดุหลักสูตร เช่น คู่มอื ครู เอกสารหลักสูตร แผนการจัดการเรีย นรู้ เป็นต้น
4. การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเป็นการหาคําตอบว่า หลักสูตรสัมฤทธิ ์ผลตามทีก่ ําหนดไว้ใน
จุดมุง่ หมายหรือไม่ จึงเป็ นส่วนทีร่ ะบุถงึ หลักการทีเ่ กีย่ วกับการวัดผลและการประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีพฒ
ั นาการเป็นไปตาม
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรหรือไม่ ผูส้ อนควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสอนอย่างไร ดังนัน้ ใน
ส่วนนี้เป็นส่วนทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิพลของการนําหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
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นอกจากนี้ สงัด อุทรานันท์ (2532: 241) ได้อธิบายไว้ว่าในการจัดทําหลักสูตรขึน้ มา
ใหม่ อาจมีองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มานัน้ เป็ นเหตุเป็ นผล มองเห็นความสําคัญ
ของหลักสูตรอย่างชัดเจน และยังสามารถชีแ้ นะให้การใช้หลักสูตรเป็นไปได้ด ี ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี้
ได้แก่ เหตุผลและความจําเป็ นของหลักสูตร การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การ
เสนอแนะการใช้ส่อื การเรียนการสอน และการเสนอแนะเกีย่ วกับการช่วยเหลือและส่งเสริมผูเ้ รียน
จากมุมมองของนักการศึกษาทีไ่ ด้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั
สรุปได้ว่าหลักสูตรควรประกอบด้วย 1) หลักการ ซึง่ กําหนดให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 2) จุดมุง่ หมาย ซึง่ เป็ น
คุณลักษณะ หรือผลต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ กับนักเรียนเมือ่ จบการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ๆ
3) เนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ เป็ นข้อมูลความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ทีน่ ํามาให้นกั เรียนได้เรียนรู้
4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นการนําหลักสูตรไปสู่โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้บรรลุจดุ มุง่ หมายของหลักสูตร และ 5) การวัดและประเมินผล เป็ นส่วนทีก่ ล่าวถึงวิธกี าร
ตรวจสอบดูความสอดคล้องระหว่างสิง่ ทีน่ กั เรียนได้ การศึกษาคุณค่าของหลักสูตรว่าดีหรือไม่
อย่างไร มีความบกพร่องตรงส่วนไหนบ้าง เพื่อนําผลในการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรในโอกาส
ต่อไป ทัง้ นี้อาจมีองค์ประกอบอื่นๆเพิม่ เติมเพื่อความเหมาะสม เช่น เหตุผลและความจําเป็ นของ
หลักสูตร การเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
3.5 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรทีม่ ี
อยูแ่ ล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ หรือจัดทําขึน้ หลักสูตรขึน้ มาใหม่ (สงัด อุทรานันท์. 2532: 30; วิชยั วงษ์ใหญ่
(2537: 7); ใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์ (2539: 14); ทวีศกั ดิ ์ จินดานุ รกั ษ์. (2545: 53-55); ทาบา (Taba.
1962: 454); เซเลอร์; และอเล็กซานเดอร์ (Saylor; & Alexander. 1974: 7); และโอลิวา (Oliva.
1992: 26) ส่วนกรมวิชาการ (2540: 33); และกู๊ด (Good. 1973: 57) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคล้องกัน คือ เป็ นการปรับ หรือเปลีย่ นแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ
เพิม่ เติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา ให้มคี วามเหมาะสมกับโรงเรียนมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรทีก่ ล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการพัฒนา
หลักสูตรเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การสร้างหลักสูตรขึน้ มาใหม่โดยไม่มหี ลักสูตรเดิม และ
2) การปรับปรุงหลักสูตรเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มคี วามเหมาะสม หรือดียงิ่ ขึน้
3.6 แนวคิ ดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
เมคเนอร์กนีย์ และ เฮอร์เบิรท์ (McNergney; & Herbert. 1998: 145-146) ได้กล่าวถึง
แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ไว้ว่า นักปรัชญากลุ่มนี้จะ
ให้ความสนใจเกีย่ วกับการเคารพ การเอาใจใส่ และความเมตตาแก่ผเู้ รียน โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์ม ี
ความสามารถทีจ่ ะยอมรับตัวเอง รูจ้ กั ศักยภาพของตนเอง การพัฒนามนุ ษย์จะมุง่ พัฒนาด้านมโนมติ
ของตนเอง ผูเ้ รียนไม่ควรได้รบั การบังคับให้เกิดการเรียนรู้ แต่การเรียนรูข้ องมนุษย์ตอ้ งเป็นการ
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เรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั จิ ริง เกิดจากการทดลอง โดยมีกระบวนการเรียนรูเ้ ป็นสิง่ สําคัญในการแสวงหา
ความรู้ ความจริงและทักษะต่างๆ ผูเ้ รียนจะต้องมีความรับผิดชอบ สามารถประเมินตนเอง และมี
ความสุขกับการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
นอกจากนี้วชิ ยั วงษ์ใหญ่ (2551: 30-35) ได้กล่าวถึงแนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรไว้ดงั ต่อไปนี้
1. มุง่ เน้นการพัฒนาทีต่ วั บุคคล โดยเฉพาะแรงกระตุน้ ภายในเป็นความต้องการที่จะ
กระทําอันเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาไปสู่การรูจ้ กั ตนอันอุดม ซึง่ ประกอบด้วย
1.1 การรับรูแ้ ละมีความสัมพันธ์กบั ความจริงได้อย่างเหมาะสม ไม่มกี ารบิดเบือน
ความจริง
1.2 การมีประสบการณ์สุดยอด และอยูใ่ นกระบวนการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงได้เสมอถ้า
มีเหตุผลและข้อมูลเพียงพอ
1.3 การมองตนเองในแง่ดแี ละมีความเชื่อมันในความสามารถของตนเองรวมทั
่
ง้
การแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
1.4 การเปิดตนเองพร้อมทีจ่ ะเรียนรูป้ ระสบการณ์ใหม่ รูจ้ กั เปลีย่ นแปลงเพื่อจะ
นํามาบูรณาการในตนเอง
1.5 มีความรูส้ กึ เป็ นเพื่อนกับมนุ ษย์
2. ทฤษฎีความต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ จากแนวความคิดของมาสโลว์ เป็ น
จุดเริม่ ต้นของการคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม การตอบสนองความ
ต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์นนั ้ จะประสบผลสัมฤทธิ ์ได้นนั ้ จะต้องมีการตอบสนองของแต่ละลําดับ
ขัน้ การจัดหลักสูตรจะต้องมุง่ เน้นกระบวนการทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนบรรลุถงึ การรูจ้ กั ตนอันอุดม
โดยนักเรียนได้รบั การส่งเสริมให้แสดงออก การฝึกปฏิบตั ิจริง การทดลองเพื่อให้เห็นข้อดี
สิง่ ผิดพลาดและขีดจํากัด การได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ การมุง่ เน้นเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
ค้นพบตัวเองนัน้ จะเป็ นพื้นฐานนําไปสู่การบบรลุประสบการณ์สุดยอด ความต้องการของมนุษย์นนั ้ มี
ลําดับขัน้ (Hierarchy of Needs) ความต้องการขัน้ ตํ่าจะต้องได้รบั การตอบสนองก่อนก่อนมนุ ษย์จงึ
จะมีความต้องการขัน้ สูงขึน้ และความต้องการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจอีกต่อไป
นอกจากนี้ จิราภา เต็งไตรรัตน์ ; และคนอื่นๆ (2544: 250-251); ถวิล ธาราโภชน์ ; และศรัณย์
ดําริสุข (2547: 135-136); วินยั เพชรช่วย (ออนไลน์); แอนิตา; และโฮ๊ค (Anita; & Hoek. 2004:
ออนไลน์); และ โพสตัน (Poston. 2009: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความต้องการตามลําดับขัน้ ของ
มาสโลว์ซง่ึ สรุปได้ดงั นี้ (ภาพประกอบ 3)
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ความต้องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวติ
(Self-Actualization Needs)
ความต้องการความนิยมนับถือหรือการยกย่อง
(Esteem Needs)
ความต้องการความรักหรือความต้องการทางสังคม
(Belongingness and Love Need or Social Needs)
ความต้องการความปลอดภัย
(Safety Needs)
ความต้องการทางร่างกายหรือทางสรีระ
(Physiological Needs)
ภาพประกอบ 3 ความต้องการตามลําดับขัน้ ของมาสโลว์
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Symply Psychology (2012: online)
2.1 ความต้องการทางร่างกายหรือทางสรีระ (Physiological Needs) คือ ความ
ต้องการพืน้ ฐานเพื่อความอยูร่ อดของชีวติ ได้แก่ ความต้องการปจั จัยสี่ และความต้องการทางเพศ
เป็นต้น
2.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการทีเ่ หนือกว่า
ความต้องการอยูร่ อด ซึง่ มนุ ษย์ตอ้ งการเพิม่ ความต้องการในระดับทีส่ งู ขึน้ จะเกิดขึน้ เมือ่ ความา
ต้องการด้านร่างกายได้รบั การตอบสนองจนเป็นทีพ่ อใจแล้ว เช่น ต้องการความมันคงในการทํ
่
างาน
ความต้องการได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น
ความต้องการขัน้ นี้จะเกิดขึน้ เมือ่ ความต้องการทางร่างกายได้รบั การตอบสนองจนเป็นทีพ่ อใจแล้ว
2.3 ความต้องการความรักหรือความต้องการทางสังคม (Belongingness and
Love Need or Social Needs) ความต้องการทัง้ ในแง่ของการให้และการได้รบั ซึง่ ความรัก ความ
ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของหมูค่ ณะ ความต้องการเป็นเจ้าของและมีเจ้าของ ความต้องการให้ได้การ
ยอมรับ เป็ นต้น ความต้องการขัน้ นี้จะเกิดขึ้นเมือ่ ความต้องการความปลอดภัยได้รบั การตอบสนอง
จนเป็นทีพ่ อใจ
2.4 ความต้องการความนิยมนับถือหรือการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการการยกย่องจากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามทีจ่ ะให้ม ีความ สัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคล
อื่น เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู้ ศักดิ ์ศรี ความสามารถ สถานะทีด่ ี
ในสังคม และมีช่อื เสียงในสังคม เป็ นต้น
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2.5 ความต้องการพัฒนาศักยภาพแห่งตน หรือ ความต้องการประสบความสําเร็จ
สูงสุดในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซึง่ ถ้าบุคคลใดบรรลุ
ความต้องการในขัน้ นี้ได้ จะได้รบั การยกย่องว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการทีเ่ กิดจากความ
สามารถทําทุกสิง่ ทุกอย่างได้สาํ เร็จ นักร้องหรือนักแสดงทีม่ ชี ่อื เสียง เป็นต้น สามารถกล่าวได้ว่าเป็ น
ความต้องการทีม่ นุ ษย์ตอ้ งการจะเป็ น ต้องการทีจ่ ะได้รบั ผลสําเร็จในเป้าหมายชีวติ ของตน และ
ต้องการเป็ นเอกลักษณ์ส่วนตน
3. บูรณาการแห่งตน หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทงั ้ ความคิด ความรูส้ กึ และ
การกระทํา บุคคลทีม่ บี รู ณาการแห่งตนจะเป็นผูท้ ม่ี ใี จกว้าง เข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื ประกอบด้วย
คุณลักษณะดังนี้
3.1 การยอมรับตนเอง ทําความเข้าใจตนเองได้
3.2 การพึง่ ตนเอง ไม่ชอบการพึง่ พาอาศัยผูอ้ ่นื มีความมันใจ
่
3.3 การยอมรับคนอื่น ทําความเข้าใจกับคนอื่นได้
3.4 การมองเห็นปญั หารวมทัง้ ความสามารถในการแก้ปญั หา
3.5 การยอมรับฟงั ผูอ้ ่นื และการยอมรับสภาพความเป็นจริง
3.6 มีความเป็ นประชาธิปไตย สร้างสัมพันธ์กบั คนอื่น ให้ความร่วมมือในการเป็น
ผูน้ ํา ผูต้ าม และผูป้ ระสานงานทีด่ ี
3.7 มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เป็นอิสระแก่ตวั
3.8 รูจ้ กั ทีจ่ ะเปลีย่ นค่านิยมได้
4. การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดของ คาร์ล โรเจอร์
4.1 มนุ ษย์มคี วามสามารถและต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
พยายามทีจ่ ะจับต้อง ทดลองจากสภาพแวดล้อม
4.2 มนุ ษย์มคี วามสามารถแตกต่างกัน ต้องคํานึงถึงการเคารพสิทธิและพัฒนา
ความเป็นมนุ ษย์เพื่อให้การเรียนรูท้ แ่ี ท้จริงเกิดขึน้ และสอดคล้องกับประสบการณ์
4.3 การเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ถ้ามีการบังคับน้อยหรือไม่บงั คับเลย
จะเรียนรูไ้ ด้ด ี จึงควรหลีกเลีย่ งประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีจะทําให้เกิดการขัดแย้ง
4.4 ประสบการณ์การเรียนรูบ้ างอย่างทีก่ ระตุน้ ให้ นกั เรียนเกิดความขัดแย้งหรือ
ความไม่สบายใจ ในบางครัง้ อาจจะเป็ นไปในทางบวก ถ้าประสบการณ์การเรียนรูน้ นั ้ สอดคล้องกับ
บทบาทของนักเรียนทีเ่ ป็ นฝา่ ยกระทําและเกิดความมันใจ
่
4.5 การเสนอทางเลือกให้นกั เรียน การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดจี ากประสบการณ์ตรง
และควรมีหลายรูปแบบ
4.6 ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ถ้า นักเรียนมีส่วนร่วม มีส่วนรับผิดชอบและ
ทราบผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนของตน นักเรียนจะเกิดความพอใจ
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4.7 ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ะต้องครอบคลุมคนทัง้ คน กล่าวคือ การพัฒนา
ทางด้านความสนใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ค่านิยม ไม่มงุ่ เน้นส่งเสริมพัฒนาการใช้ปญั ญาอย่างเดียว
4.8 ประสบการณ์การเรียนจะต้องส่งเสริมความคิดอิสระ ความเชื่อมันในตนเอง
่
4.9 การเรียนรูจ้ ะต้องส่งเสริมวิธกี ารเรียน เน้นการพัฒนาตนเอง รักทีจ่ ะเรียน และ
มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ตามความคาดหวังของตนเอง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นพบว่าแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มมนุษยนิยมเน้น
การพัฒนานักเรียนตามความสามารถของแต่ละคน และการบูรณาการแห่งตน และอาศัยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ เช่น เชื่อว่ามนุษย์มคี วามสามารถและต้องการ
ทีจ่ ะเรียนรู้ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น พยายามทีจ่ ะจับต้อง หรือทดลองจากสภาพแวดล้อม การเรียนรู้
มีความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และประสบการณ์การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ถ้า นักเรียนมีส่วนร่วม เป็นต้น
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะนํามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อม(ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) แก่นกั เรียนซึง่ เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้รจู้ กั การ
สืบเสาะหาความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็นสําคัญ โดยมีครูทาํ
หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นกั เรียน
3.7 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบของกระบวนการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรส่วนมากจะเป็นรูปแบบตาม
แนวคิดของนักการศึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั พอจะสรุปได้ดงั นี้
ไทเลอร์ (Tyler. 1949: 1) ได้ให้แนวคิดทีเ่ ป็ นหลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตร
โดยเน้นว่าการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจะต้องตอบคําถามพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1. มีความมุง่ หมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนต้องการให้นกั เรียนได้รบั
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างทีโ่ รงเรียนควรจัด เพื่อช่วยให้บรรลุความ
มุง่ หมายทีก่ ําหนดไว้
3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทําให้มปี ระสิทธิภาพ
4. จะประเมินผลการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร จึงจะทราบว่าบรรลุความ
มุง่ หมายที่วางไว้
ส่วนทาบา (Taba. 1962: 12) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพไว้ 7 ขัน้ ตอน คือ
1. การวินิจฉัยความต้องการจําเป็น ผูส้ ร้างหลักสูตรจะต้องสํารวจปญั หา และความ
จําเป็นของนักเรียนและสังคม ต้องทราบว่านักเรียนและสังคมต้องการอะไร
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ โดยใช้ขอ้ มูลจากการวินิจฉัยความต้องการจําเป็นของ
นักเรียนและสังคมมากําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน
3. การเลือกเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และจะต้องมี
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ความถูกต้อง เทีย่ งตรง และมีความเชื่อถือได้
4. การจัดลําดับเนื้อหาสาระ การจัดเนื้อหาบรรจุในหลักสูตรต้องมีความต่อเนื่อง
พิจารณาความเหมาะสมตามลําดับก่อน-หลัง ความยากง่าย ตรงกับวุฒภิ าวะและความสนใจของ
นักเรียน ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้
5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผูส้ ร้างหลักสูตรต้องคิดวิธกี ารทีจ่ ะให้นกั เรียนมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ความรูท้ จ่ี ดั ไว้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
6. การจัดลําดับประสบการณ์ในการเรียนรู้ ต้องจัดให้เป็ นลําดับทีต่ ่อเนื่องกัน
พิจารณาว่าจะจัดประสบการณ์ใดให้กบั นักเรียนก่อน - หลัง
7. กําหนดสิง่ ทีต่ อ้ งประเมินและแนวทางในการประเมินผล ผูส้ ร้างหลักสูตรต้องคิด
วิธกี าร หรือแนวทางในการประเมินผลหลักสูตรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้หรือไม่ มีอะไรบ้าง
ทีจ่ ะนํามาช่วยในการประเมิน
สําหรับเซเลอร์; อเล็กซานเดอร์; และเลวิส (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981:
30-31) ได้กล่าวถึงกระบวนการวางแผนหรือพัฒนาหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต โดยอาศัยข้อมูลพืน้ ฐาน 4 ด้าน
คือ พัฒนาการส่วนบุคคล สมรรถภาพทางสังคม ทักษะทางด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความ
ชํานาญพิเศษเฉพาะทาง แต่อาจมีขอ้ มูลด้านอื่นประกอบได้ดว้ ย เช่น ความต้องการของชุมชน
แนวคิดทางปรัชญา และความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นต้น
2. การออกแบบหลักสูตร ผูส้ ร้างหลักสูตรจะต้องคัดเลือกเนื้อหา จัดลําดับเนื้อหา
และจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกัน โดยพิจารณาข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อม
การเมือง สังคม ธรรมชาติของวิชา และความต้องการของนักเรียนประกอบการตัดสินใจ
3. การนําหลักสูตรไปใช้ / ขัน้ การสอน เป็นการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิ โดย
ผูส้ อนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เลือกวิธสี อน สื่อการสอน และจัด
ประสบการณ์ทจ่ี ะช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูต้ ามเนื้อหาทีว่ างไว้
4. การประเมินหลักสูตร เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตร โดยผูพ้ ฒ
ั นา
หลักสูตรและผูส้ อนจะเป็ นผูเ้ ลือกวิธกี ารประเมินหลักสูตร โดยประเมินผลรวมของการใช้หลักสูตรทัง้
โรงเรียน คุณภาพทางการสอน และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน ซึง่ จะนําผลการประเมินมา
พิจารณาว่าควรจะปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรในส่วนใด จะยังคงใช้ต่อไปหรือไม่
นอกจากนี้ สงัด อุทรานันท์ (2532: 38-43) ได้เสนอขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรไว้
7 ขัน้ ตอน คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานพื่อการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจะต้อง
คํานึงถึงข้อมูลพืน้ ฐาน ทัง้ ทางประวัตแิ ละปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ มูลเกีย่ วกับนักเรียน
ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลเกีย่ วกับธรรมชาติของเนิ้อหาวิชา
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2. การกําหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร เพื่อมุง่ แก้ปญั หาและสนองความต้องการที่
ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัยมาก เพราะทีเ่ ป็ นสื่อกลางทีจ่ ะพานักเรียนไปสู่จดุ หมายทีไ่ ด้
กําหนดไว้
4. การกําหนดมาตรการวัดและการประเมินผล เป็นการกําหนดให้ทราบว่า จะวัด
และประเมินไรบ้างจึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย การทดลองใช้
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรฉบับร่าง และการปรับปรุงหลักสูตรก่อนการนําไปใช้
5. การนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการนําหลักสูตรไปสู่ภาคปฏิบตั ิ หรือนําไปสู่การเรียนกร
สอนในโรงเรียน ต้องอาศัยกระบวนการและกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การจัดทําเอกสารและคู่มอื
การใช้หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหารและการบริการหลักสูตร การสอนตามหลักสูตร
การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร เป็ นต้น
6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่าผลิตผลทีไ่ ด้จาก
หลักสูตรเป็ นไปตามเจตนารมณ์ หรือจุดมุง่ หวังของของสังคมและนักเรียนเพียงใด และถ้าพบ
จุดบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงหลักสูตรทีใ่ ช้อยูใ่ ห้ม ี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของสังคมมากขึน้
จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ซึง่ พบว่ามีบาง
ขัน้ ตอนทีเ่ หมือนกัน และบางขัน้ ตอนมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบขัน้ ตอนใน
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวไว้ดงั ตาราง 1 นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้สรุปถึง
ขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวไว้ 4 ขัน้ ตอน เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
โดยขัน้ ตอนดังกล่าวประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน 2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลอง
ใช้หลักสูตร และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

31
ตาราง 1 สรุปขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาบางท่าน

ไทเลอร์ (Tyler. 1949)
1.
2.
3.
4.

การคัดเลือกวัตถุประสงค์
การคัดเลือกประสบการณ์
การจัดลําดับประสบการณ์
การประเมินผล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นักการศึกษา
เซเลอร์; อเล็กซานเดอร์; และ
ทาบา(Taba. 1962)
เลวิ ส (Saylor; Alexander; &
Lewis. 1981)
การวินิจฉัยความต้องการ
1. การกําหนดเป้าประสงค์
การกําหนดจุดประสงค์
จุดประสงค์ และขอบเขต
การคัดเลือกเนื้อหา
2. การออกแบบหลักสูตร
การจัดลําดับเนื้อหา
3. การนําหลักสูตรไปใช้
การเลือกสรรประสบการณ์
4. การประเมินหลักสูตร
การเรียนรู้
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
การกําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน
และวิธกี ารประเมิน

สงัด อุทรานันท์ (2532)
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
2. การกําหนดจุดมุ่งหมาย
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหา และ
ประสบการณ์การเรียนรู้
4. การกําหนดมาตรการวัดและ
ประเมินผล
5. การนําหลักสูตรไปใช้
6. การประเมินผลหลักสูตร
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ผูว้ ิ จยั
1. การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน
2. การสร้างหลักสูตร
3. การทดลองใช้
หลักสูตร
4. การประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร
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3.8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิ จยั
จากการศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรจากงานวิจยั ของ พูนสุข อุดม (2546);
วิบลู ย์ นุ ชประมูล (2547); Chanawat Bunnag (2005); เชษฐ์ ศิรสิ วัสดิ ์ (2550); ทักษิณา เครือหงส์
(2550); เสาวลักษณ์ โรมา (2551); Parinda Limpanont (2011); และ Chaninan Pruekpramool
(2011) พบว่างานวิจยั เหล่านี้มกี ระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรคล้ายคลึงกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถ
สรุปเป็นขัน้ ตอนได้ดงั นี้ คือ 1) ขัน้ การสํารวจหรือศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ซึง่ ส่วนใหญ่ศกึ ษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง สอบถามความคิดเห็นจากบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง 2) ขัน้ การสร้างเอกสารหลักสูตร จะประกอบด้วยการร่างหลักสูตร การตรวจสอบโครง
ร่างหลักสูตร การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 3) ขัน้ การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการนําหลักสูตรไป
ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพหรือหาคุณภาพของหลักสูตร ในขัน้ นี้พบว่าการ
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างจะมี 2 ลักษณะ คือ ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวมีการวัดผลก่อน
เรียนและหลังเรียน กับใช้กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง สอนโดยใช้หลักสูตรที่
พัฒนาขึน้ อีกกลุ่มเป็ นกลุ่มควบคุม และขัน้ สุดท้าย 4) คือการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามข้อมูลทีไ่ ด้
จากการทดลองใช้หลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
สําหรับส่วนประกอบของโครงสร้างหลักสูตร จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น
แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของหลักสูตรจากงานวิจยั
ส่วนประกอบของหลักสูตร

ผูพ้ ฒ
ั นา
1

2

3

4

5

6

7

8

ผูว้ ิ จยั

1. ชื่อหลักสูตร












-


-


-

3. ทีม่ าและความสําคัญ , ความต้องการ






-


-



2. คําแนะนําการใช้หลักสูตร








-

-



4. หลักการ
5. เป้าหมาย





-


-





-





-




6. จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์















-





7. คําอธิบายรายวิชา

-

-



-

-

-

-

-

-

8. มาตรฐานการเรียนรู้ , ตัวชีว้ ดั
9. สาระการเรียนรู,้ เนื้อหา
10. ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง, จุดประสงค์
การเรียนรู้
11. หน่วยการเรียนรู้ , หัวข้อเรื่อง
12. แนวทางการจัดการเรียนรู้ , กระบวนการ
เรียนรู้
13. กิจกรรมการเรียนรู้
























-




-











-

-



-





















-




















-






-



14. สือ่ ประกอบการเรียนรู้


-







15. การวัดและประเมินผล



















หมายเหตุ
1 = พูนสุข อุดม (2546)
2 = วิบลู ย์ นุชประมูล (2547)
3 = Chanawat Bunnag (2005)
4 = เชษฐ์ ศิรสิ วัสดิ ์ (2550)
5 = ทักษิณา เครือหงส์ (2550)
6 = เสาวลักษณ์ โรมา (2551)
7 = Parinda Limpanont (2011)
8 = Chaninan Pruekpramool (2011)



33

34
จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ส่วนประกอบของหลักสูตร ในงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สังเคราะห์เป็ นส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตร สิง่ แวดล้อมศึกษา แบบบูรณาการ ทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน โดยมีส่วนประกอบดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร
2. สภาพปญั หาและความจําเป็น
3. หลักการของหลักสูตร
4. เป้าหมายของหลักสูตร
5. จุดมุง่ หมายของหลักสูตร
6. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั
7. เนื้อหา / สาระการเรียนรู้
8. จุดประสงค์การเรียนรู้
9. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
10. ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้
11. สื่อประกอบการเรียนรู้
12. การวัดและประเมินผล

4. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับการประเมิ นหลักสูตร
4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
เซเลอร์, อเล็กซานเดอร์; และเลวิส (Saylor, Alexander; & Lewis. 1981: 317);
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (2540: 39-40); นิรมล ศตวุฒ ิ (2543: 105); ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
(2549: 127); ฆนัท ธาตุทอง (2553: 318); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 291) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการประเมินหลักสูตร ซึง่ สรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การตัดสิน
คุณค่าของหลักสูตรเพื่อดูว่าหลักสูตรนัน้ ได้บรรลุผลตามจุดมุง่ หมายทีก่ ําหนดไว้ หรือไม่ มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ หรือวิธกี ารจัดการเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์มคี วามเหมาะสมกับ
นักเรียนหรือไม่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น จุดมุง่ หมาย
เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์ส่อื การเรียน ส่วนวิชยั วงษ์ใหญ่ (2551: 217) ได้
กล่าวไว้ว่าการประเมินหลักสูตรเป็ นการทบทวนเกีย่ วกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้ผลการวัดใน
แง่มมุ ต่างๆ ของสิง่ ทีจ่ ะประเมินนํามาพิจารณาร่วมกัน เช่น ตัวเอกสาร หลักสูตร วัสดุหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน ตัว นักเรียน ความคิดเห็นของผูใ้ ช้หลักสูตร และความคิดเห็นจากผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในชุมชน เป็ นต้น และโดยทัวไปการประเมิ
่
นหลักสูตรมีจดุ มุง่ หมายใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ
1) การประเมินเพื่อการปรับปรุง และ 2) การประเมินเพื่อสรุปผลว่าคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยแนวทางในการประเมินหลักสูตรสามารถทําได้ 3 ระยะ ด้วยกัน คือ
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1) ระยะการสร้างและพัฒนาหลักสูตร 2)ระยะการนําหลักสูตรไปใช้ และ 3) ระยะการติดตาม
ประเมินหลักสูตรทัง้ ระบบ นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554: 46) ให้ความหมายของการ
ประเมินหลักสูตรไว้ดงั นี้ คือ เป็ นกระบวนการตรวจสอบว่าหลักสูตรทีด่ าํ เนินการและใช้อยู่เป็ น
อย่างไร มีจดุ อ่อนจุดแข็งอยูท่ ไ่ี หนบ้าง เพื่อทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงในส่วนทีเ่ ป็ นจุดอ่อน และเสริมจุดแข็ง
ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ดังนัน้ จากความหมายของการประเมินหลักสูตรทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าการ
ประเมินหลักสูตรเป็ นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรจากองค์ประกอบต่างๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม หาจุดเด่น จุดอ่อนของหลักสูตร หรือเพื่อทําการปรับปรุงและและพัฒนาหลักสูตรให้ม ี
ความเหมาะสมยิง่ ขึน้ และเพื่อการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตรนัน้ ๆ ว่าบรรลุจดุ มุง่ หมายทีก่ ําหนด
ไว้หรือไม่ เพียงใด
4.2 จุดมุ่งหมายของการประเมิ นหลักสูตร
นิรมล ศตวุฒ ิ (2543: 105-106); สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 58); ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
(2549: 128); ฆนัท ธาตุทอง (2553: 321); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 293) ได้กล่าวถึง
จุดมุง่ หมายของการประเมินหลักสูตร ซึง่ สรุปได้ดงั นี้ คือ
1. เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตร โดยดูพจิ ารณาว่าหลักสูตรทีจ่ ดั ทําขึน้ สามารถสนอง
วัตถุประสงค์ทห่ี ลักสูตรนัน้ ต้องการได้หรือไม่ และสนองความต้องการของนักเรียนและสังคม
อย่างไร
2. เพื่ออธิบายและพิจารณาว่าลักษณะของส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรในแง่
ต่างๆ เช่น หลักการ จุดมุง่ หมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการวัดผลสอดคล้องกันหรือไม่ หรือสนองความต้องการหรือไม่
3. เพื่อตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่กบั การนําไปใช้
มีขอ้ บกพร่องทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง
4. เพื่อตัดสินใจว่า การบริหารงานด้านวิชาการ และการบริหารงานด้านหลักสูตร
เป็ นไปในทางทีถ่ ูกต้องหรือไม่ มีส่วนใดทีต่ องปรับปรุงแก้ไข
5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือนักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
หลังจากการผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุง่ หวังหรือไม่
6. เพื่อหาความต้องการทีจ่ าํ เป็น เพื่อเลือกแนวทางกาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม โดยประเมินเพื่อให้ได้ทางเลือกก่อนทีจ่ ะมีตวั หลักสูตร
จากการศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตรดังกล่าวขัน้ ต้น ทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้แนวทางในการประเมินหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน เพื่อให้ได้หลักสูตรฯ ทีเ่ หมาะต่อการนําไปใช้ดงั นี้ คือ
1. การประเมินก่อนนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินทีอ่ ยูใ่ นลักษณะของการยึด
จุดมุง่ หมายเป็ นสําคัญ ซึง่ เป็ นการประเมินโครงร่างหลักสูตรฯ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ด้านหลักสูตร และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา โดยทําการประเมินในแง่ของความสอดคล้อง
ของส่วนประกอบหลักสูตร และการประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบหลักสูตร
2. การประเมินหลังนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื่อต้องการทีจ่ ะทราบว่า
กิจกรรมต่างๆ ทีอ่ อกแบบไว้ในหลักสูตรมีความเหมาะสมกับนักเรียนเพียงใด เมือ่ ดําเนินการใช้แล้ว
มีปญั หาและอุปสรรคอะไรบ้าง และยังเป็นการประเมินว่า นักเรียนบรรลุสมรรถภาพต่างๆ ทีห่ ลักสูตร
ต้องการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

5. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)
5.1 ความหมายของหลักสูตรบูรณาการ
วิชยั ดิสสระ (2535: 24); สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 147); ชวลิต ชูกําแพง (2551: 26);
และ บุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 48)ได้ให้ความหมายของหลักสูตรบูรณาการทีส่ อดคล้องกัน คือ เป็น
หลักสูตรทีร่ วบรวมประสบการณ์การเรียนรูต้ ่างๆ เข้าด้วยกัน ประสบการณ์ดงั กล่าวเป็น
ประสบการณ์ทค่ี ดั เลือกจากหลายสาขาวิชาแล้วจัดเป็นกลุ่ม หรือหมวดประสบการณ์ เป็นการ
บูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์สมั พันธ์และต่อเนื่องอันมีคุณค่า
ต่อการดํารงชีวติ ส่วนธํารง บัวศรี (2542: 198, 200); และ ฆนัท ธาตุทอง (2550ข: 21) ได้กล่าวไว้
ว่าหลักสูตรบูรณาการเป็ นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักสูตรกว้างโดยการนําเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ
มาหลอมรวมกันทําให้ความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาหมดไป เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ทางด้าน
พุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
นอกจากนี้จาคอบส์ (Jacobs. 1989: 16-17); วอล์คเกอร์ (Walker. 1995: 1);
ฮาคแลนด์ (Aceland. 1967; อ้างอิงจาก McNergney; & Herbert. 1998 : 377); พิมพันธ์ เดชะคุปต์;
และพเยาว์ ยินดีสุข (2548ข: 4); สิรพิ ชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2548: 6); ราชบัณฑิตยสถาน (2553: 177)
จอห์นเสน (Johnsen. 1994: 37 อ้างอิงจาก สมจิต สวธนไพบูลย์ และคนอื่นๆ. 2550: 28) ได้ให้
ความหมายของหลักสูตรบูรณาการ ซึง่ สรุปได้ว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรทีม่ กี ารนําเอา
เนื้อหาวิชาต่างๆ ในหลายๆ วิชามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ตัง้ แต่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ 2
วิชา ขึน้ ไป หรือกลุ่มสาระวิชาเดียวกัน โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรูภ้ ายใต้หวั เรือ่ ง (Theme) หรือ
ปญั หาทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนได้ศกึ ษาอย่างสมดุลและเชื่อมโยงกับชีวติ จริง ส่วนโอลิวา(Oliva.1992:
517); และทราเวิรส์ ; และโรแนล (Travers; & Ronald. 1990: 9) ได้กล่าวถึงการบูรณาการหลักสูตร
ทีส่ อดคล้องกัน คือเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับการรวมเนื้อหาของ
สาระวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้มคี วามสัมพันธ์กนั โดยขึน้ อยูก่ บั
ธรรมชาติของวิชา ธรรมชาติของนักเรียน และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “หลักสูตรบูรณาการ” หมายถึง
หลักสูตรทีม่ กี ารออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารนําเอาความรูจ้ ากวิชาต่างๆ ตัง้ แต่
สองวิชาขึน้ ไปทีม่ คี วามสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันมาผสมผสานกันทัง้ เนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียน
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การสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ทเ่ี น้นนักเรียนเป็ นสําคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงของ
นักเรียน และนักเรียนสามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน และยัง
สามารถส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ดว้ ย
5.2 แนวคิ ดการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ
ธํารง บัวศรี (2542: 198-200); สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 148-149); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง
(2553: 149-152) ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1. เหตุผลทางจิตวิทยาและวิชาการ
1.1 โดยธรรมชาติของเด็ก จะมีความสนใจ หรือมีความกระตือรือร้ นในการทีจ่ ะ
แสวงหาความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจสิง่ ต่างๆ อยูเ่ สมอ สมองของเด็กจะไม่จาํ กัดอยูก่ บั การเรียนรู้
วิชาใดวิชาหนึ่งเป็ นส่วนๆ ด้วยเหตุน้ีการหลักสูตรบูรณาการจึงเป็นหลักสูตรทีเ่ หมาะสม สามารถ
สนองความต้องการของเด็ก หรือนักเรียนได้
1.2 พัฒนาการทางปญั ญาของเด็กจะดําเนินไปด้วยดีเมือ่ เด็กหรือนักเรียนได้รบั
ประสบการณ์ดว้ ยตนเอง ยิง่ ประสบการณ์มคี วามหลากหลายมากเพียงใด โอกาสในการพัฒนาการ
ก็ยงิ่ มากขึน้ เมือ่ พิจารณาหลักสูตรบูรณาการทีม่ ลี กั ษณะครอบคลุมหลายวิชา จึงเป็นหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้มปี ระสบการณ์หลายด้าน
1.3 หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมให้นกั เรียนได้สมั ผัสกับสื่อการเรียนการสอน
หลายๆ อย่าง และทําให้มโี อกาสแก้ปญั หาด้วยตนเอง ซึง่ เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้
2. เหตุผลทางสังคมวิทยา
การศึกษาจะเกิดผลดีทส่ี ุดเมือ่ ช่วยให้นกั เรียนสามารถตอบปญั หาใน
ชีวติ ประจําวันได้ ซึง่ สามารถพบได้ใ นหลักสูตรบูรณาการ เนื่องจากมีการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
วิชาต่างๆ มีการใช้ปญั หาหรือกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง เป็นผลให้ นกั เรียนได้รบั ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติตามความต้องการของชีวติ
3. เหตุผลทางการบริหาร
หลักสูตรบูรณาการช่วยลดตําราเรียนลง คือแทนทีจ่ ะแยกเป็นตําราสําหรับแต่ละ
วิชา ซึง่ ต้องใช้ตําราหลายเล่มก็อาจรวมเนื้อหาของหลายวิชาไว้ในตําราเล่มเดียวกัน และยังทําให้
เป็นทีน่ ่าสนใจมากขึน้ ด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะพบว่าแนวคิดในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการต้องคํานึงถึง
ธรรมชาติของนักเรียน ประสบการณ์ หรือสาระความรูท้ ่ีจะจัดให้กบั นักเรียนต้องสนองความต้องการ
ของนักเรียน โดยมีความสัมพันธ์กบั การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน อาจจะใช้ปญั หาหรือ
กิจกรรมเป็ นศูนย์กลาง ทัง้ นี้เพื่อให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางปญั ญาและมีโอกาสการแก้ปญั หาด้วย
ตนเอง
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5.3 ลักษณะของการบูรณาการหลักสูตร
ธํารง บัวศรี (2542: 200-201; สําลี รักสุทธิ; และคนอื่นๆ (2544: 25); และ
บุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 152-153) ได้เสนอลักษณะของการบูรณาการไว้ 5 ลักษณะ ซึง่ สรุป
รายละเอียดได้ดงั นี้
1. บูรณาการระหว่างความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากองค์ประกอบที่
สําคัญของหลักสูตร คือ ความรูแ้ ละกระบวนการ ในสภาพสังคมปจั จุบนั ปริมาณความรูม้ มี าก ปญั หา
สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ ถ้าจะให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องให้กระบวนการ
การเรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับความรู้ การจัดหลักสูตรจึงเปลีย่ นจากการทีเ่ น้นความรูม้ า
เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นกั เรียนพัฒนาวิธกี ารแสวงหาและการได้มาซึง่ ความรูท้ ต่ี อ้ งการโดย
กระบวนการของการกระทํา หมายความว่า นักเรียนจะต้องทราบว่าตนจะแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างไร
และด้วยกระบวนการอย่างไร
2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการด้านความรูแ้ ละพัฒนาการด้านจิตใจ เนื่องจาก
สภาพความเป็ นจริงของกระบวนการเรียนการสอน จุดประสงค์ของการศึกษาด้านจิตพิสยั (Affective
Domain) ได้รบั ความสนใจน้อยกว่าด้านพุทธิพสิ ยั (Cognitive Domain) ซึง่ โดยหลักการแล้วจะต้อง
ให้ความสําคัญเท่าเทียมกัน ถ้านักเรียนได้รบั ประสบการณ์ทส่ี ร้างความรูส้ กึ พึงพอใจและประทับใจ ก็
จะมุง่ มันในการเรี
่
ยนและเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การบูรณาการหลักสูตรจึงควร
บูรณาการการจัดการศึกษาทัง้ ด้านความรูแ้ ละด้านจิตใจ
3. บูรณาการระหว่างความรูแ้ ละการกระทํา การแยกความรูอ้ อกจากการกระทํา
จะเป็ นการแบ่งหลักสูตรออกเป็ น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ และอีกส่วนหนึ่งอยู่
บนพืน้ ฐานของการกระทํา แต่ทงั ้ สองส่วนก็เกีย่ วข้องกับเนื้อหาเดียวกัน ดังนัน้ จึงควรบูรณาการ
ความรูแ้ ละการกระทําเข้าด้วยกัน
4. การบูรณาการระหว่างสิง่ ที่อยูใ่ นห้องเรียนกับสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจําวันของ
นักเรียน สิง่ หนึ่งทีจ่ ะพิสจู น์ ได้ว่าหลักสูตรดีหรือไม่ คือผลทีเ่ กิดต่อคุณภาพชีวติ ของนักเรียน ใน
การบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีแ่ ท้จริงสิง่ ทีส่ อนควรมีความหมายและ
ช่วยเหลือนักเรียนในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ภายนอกโรงเรียนได้
5. การบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เป็ นวิธกี ารเพื่อให้ได้เนื้อหาวิชาใหม่ทม่ี คี วาม
สัมพันธ์กนั เชื่อมโยงเข้าเป็ นเรือ่ งเดียวกัน เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ความรู้ และเกิดเจตคติตามทีต่ อ้ งการ
หรือโดยกําหนดปญั หาเป็ นหัวข้อ แล้วกําหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนขึน้ โดย
อาศัยเนื้อหาของหลายๆ วิชามาช่วยในการแก้ปญั หานัน้ การบูรณาการในลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่
สําคัญและนิยมใช้กนั มาก
จากลักษณะของการบูรณาการหลักสูตรทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
รูปแบบ ของการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ โดยเป็นการบูรณการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อให้ได้เนื้อหาวิชา
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และกิจกรรมการเรียนรู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั เชื่อมโยงเข้าเป็ นเรือ่ งเดียวกัน ซึง่ จะส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้รสู้ งิ่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม) ตามต้องการ
5.4 ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ยูเนสโก (UNESCO.1981 อ้างอิงจาก พูนสุข อุดม. 2546: 61-63) ได้กล่าวไว้ว่าการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
การกําหนดวัตถุประสงค์จาํ เป็นทีจ่ ะต้องกําหนดตถุประสงค์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงในรูป
ของศักยภาพทีค่ าดหวังว่าจะเกิดขึน้ กับ นักเรียน เพื่อให้วตั ถุประสงค์ทงั ้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการนํา
หลักสูตรไปใช้สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในผลของการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ นอกจากนัน้ การ
กําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนยังเป็ นพืน้ ฐานในการเลือกเนื้อหาสาระและการกําหนด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ าํ หรับ นักเรียน รวมทัง้ การประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ย การกําหนด
วัตถุประสงค์มขี นั ้ ตอนดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมเดิมของนักเรียน หลักสูตร
การศึกษาจะเกีย่ วข้องกับประสบการณ์การเรียนรูซ้ ง่ึ นักเรียนจะนําไปพัฒนาตนเองในการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั โลก ดังนัน้ นักออกแบบหลักสูตรจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาแรงผลักดันทัง้ หมดทีจ่ ะมี
อิทธิพลต่อธรรมชาติของประสบการณ์การเรียนรูข้ องนักเรียน ข้อความรูเ้ กีย่ วกับความต้องการของ
นักเรียนเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมากในหลักสูตรบูรณาการซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อจัดการศึกษาบน
พืน้ ฐานของประสบการณ์ในชีวติ จริง และสภาพแวดล้อมของนักเรียน
1.2 การกําหนดจุดมุง่ หมายหรือเป้าหมายของหลักสูตรอย่างกว้างๆ จากข้อมูล
ความต้องการของนักเรียนและชุมชน สามารถกําหนดจุดมุง่ หมายหรือเป้าหมายของหลักสูตรอย่าง
กว้างๆ ได้
1.3 การกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการสอน วัตถุประสงค์ของการสอนเป็น
ข้อความทีอ่ ธิบายถึงผลการเรียนรูใ้ นลักษณะทีถ่ ูกต้องชัดเจนและไม่คลุมเครือ ควรกําหนด
วัตถุประสงค์ในลักษณะทีเ่ ป็ นแบบแผนของพฤติกรรมหรือความสามารถที่นกั เรียนควรจะสามารถ
แสดงให้เห็นได้ภายหลังจากทีไ่ ด้ผ่านประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างสมบูรณ์การกําหนดวัตถุประสงค์
ของการสอนเป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ุดในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ชดั เจนจะทําให้เกิดความยากลําบากในการประเมินผลการเรียนของ นักเรียน
รวมทัง้ ยากในการประเมินหลักสูตร นอกจากนี้การเลือกและออกแบบประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสม การตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดลําดับกิจกรรมหรืองานการเรียน เนื้อหาสาระ และการเลือก
กลวิธกี ารสอนยังขึน้ อยูก่ บั ข้อความทีเ่ ป็นลักษณะของแนวทางปฏิบตั ขิ องวัตถุประสงค์ของการสอน
อีก
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2. การออกแบบประสบการณ์ การเรียนรู้ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
2.1 การเลือกและการจัดเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระของการศึกษาโดยวิธกี ารบูรณาการนัน้ กําหนดขึน้ จาก
สภาพแวดล้อม และเน้นทีป่ ระสบการณ์และสภาพการณ์ในชีวติ ประจําวันของนักเรียน ข้อมูลจากการ
ศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าเมือ่ นักเรียนเจริญเติบโตและมีวุฒภิ าวะมากขึน้ แนวคิดเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมก็จะ
เพิม่ มากขึน้ ด้วย ในวัยเด็กนักเรียนจะสนใจอยูเ่ พียงครอบครัวของตนเอง ต่อมาก็จะให้ความสนใจกับ
โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกตามลําดับ ดังนัน้ การจัดเนื้อหาสาระจึงต้องจัดให้
สอดคล้องกับวุฒภิ าวะและวัยของนักเรียน
2.2 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การสอนและคู่มอื ครู วัสดุอุปกรณ์การสอนของ
หลักสูตรรวมถึงแผนการใช้หลักสูตร เอกสารคําสอนหรือตํารา แบบฝึกหัดและคู่มอื ครู การสร้างและ
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์การสอนนี้จะเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างผูส้ อน นักจิตวิทยา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เนื้อหา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล
2.3 การเลือกวิธกี ารสอน ควรประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของการเรียน
การสอนและควรนําไปสู่การพัฒนาเจตคติทพ่ี งึ ประสงค์ ความสามารถทางการคิดในระดับสูง และ
การเรียนรูว้ ธิ แี สวงหาความรู้ กระบวนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการเกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับวัสดุอุปกรณ์ การนําเสนอเนื้อหาสาระให้กบั นักเรียน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีน่ กั เรียนและผูส้ อนดําเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตามไม่มวี ธิ กี ารสอนเฉพาะทีจ่ ดั ว่าเป็นวิธกี าร
สอนทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับวิธบี รู ณาการ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรอาจต้องใช้วธิ กี ารสอนที่
หลากหลายประกอบกันในการสอนตามหลักสูตรบูรณาการควรใช้วธิ กี ารสอนทีเ่ น้น นักเรียนเป็ น
ศูนย์กลาง และวิธกี ารสอนทีเ่ น้นกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง ผูส้ อนควรสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ด่ี โี ดย
ช่วยให้นกั เรียนได้รบั ข้อมูลทีเ่ หมาะสม จัดให้มคี ่มู อื การเรียน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรียน
เกีย่ วกับความก้าวหน้าในการเรียน และการบรรลุเป้าหมายของการเรียนของนักเรียน
3. การทดลองใช้หลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์ การทดลองใช้หลักสูตรเป็นขัน้ ตอนทีม่ ี
ความสําคัญมากขัน้ หนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เพราะจะชีใ้ ห้เห็นถึงปญั หา อุปสรรค
รวมทัง้ ข้อจํากัดต่างๆ ของหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ใิ นการนําหลักสูตรไปใช้จริง ในการ
ทดลองใช้หลักสูตรและวัสดุอุปกรณ์น้กี ลุ่มนักเรียนจะถูกจัดเข้าสู่ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร หลังจากนัน้ จะมีการทดสอบเพื่อดูผลการเรียนว่า นักเรียนบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรหรือไม่
4. การปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูลการทดลองใช้หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร
จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตรทีช่ ใ้ี ห้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดเด่นและ
จุดอ่อนของหลักสูตรในรูปของผลลัพธ์ทค่ี าดหวังไว้ การปรับปรุงหลักสูตรอาจจําเป็นต้องตรวจสอบ
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพ
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5.5 รูปแบบของการบูรณาการหลักสูตร
โฟการ์ที (Fogarty. 1991: 61-65) ได้เสนอรูปแบบของหลักสูตรบูรณาการไว้
ดังต่อไปนี้
1. รูปแบบทีแ่ ยกออกจากกันเป็ นส่วน (Fragmented Model) เป็นวิธบี รู ณาการ
เนื้อหาสาระภายในวิชาเดียวกัน โดยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในลักษณะการเรียงลําดับหัวข้อตาม
ความเหมาะสม เช่น เรีย นจากเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั ไปหาเรือ่ งทีอ่ ยูไ่ กลตัว เรือ่ งทีง่ า่ ยไปหาเรือ่ งทีย่ าก
หรือเรือ่ งทีม่ คี วามซับซ้อนน้อยไปหาเรือ่ งทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ เป็ นต้น
2. รูปแบบเชื่อมโยง (Connected Model) เป็นวิธกี ารบูรณาการเนื้อหาสาระภายใน
เนื้อหาของแต่ละวิชา โดยในการสอนจะมีการเชื่อมโยงหัวข้อ หรือความคิดรวบยอดให้สมั พันธ์กนั
ทําให้เห็นความต่อเนื่อง หรือเกีย่ วข้องกันของเนื้อหาสาระทีเ่ รียนในหัวข้อต่างๆ
3. รูปแบบทีซ่ อ้ นกัน (Nested Model) เป็นวิธกี ารบูรณาการเนื้อหาในวิชาเดียวกัน
โดยมี ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันมากขึน้ คือ จะมีการบูรณาการทักษะหลาย ๆ ทักษะเข้าด้วยกัน
ภายใต้เป้าหมายหลัก มีการตัง้ ประเด็นปญั หาแล้วให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ประกอบ
4. รูปแบบการเรียงลําดับ (Sequenced Model) เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยการนําหน่ วยการเรียนรูข้ องทัง้ 2 กลุ่มสาระ มาพิจารณาความคิดรวบยอด
ทักษะต่างๆ ว่ามีหน่วยใดคล้ายก้นบ้าง แล้วเรียงลําดับหน่วยใหม่เพื่อจะได้นํามาสอนในช่วงเวลา
เดียวกัน แต่ผสู้ อนยังสอนแยกกัน
5. รูปแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model) เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชา โดย
เนื้อหาสาระทีส่ อนทัง้ 2 วิชานัน้ มีความคาบเกีย่ วกันอยูส่ ่วนหนึ่ง ซึง่ การบูรณาการแบบนี้ ผสู้ อน
ต้องมีการวางแผน และสอนร่วมกันในส่วนทีค่ าบเกีย่ วกัน สําหรับส่วนทีไ่ ม่ได้คาบเกีย่ วกันก็แยกกัน
สอนตามปกติ
6. รูปแบบการโยงใย (Webbed Model) เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาหลายวิชา
หรือระหว่างเนื้อหาสาระ โดยการกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ขึน้ มาแล้วเชื่อมโยงไปสู่วชิ าหรือเนื้อหา
สาระต่างๆ ว่ามีประเด็น หรือเนื้อหาสาระใดที่เห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั คล้ายคลึงกัน หรือ
ต่อเนื่องกันทีจ่ ะสามารถนํามาจัดรวมภายใต้หวั ข้อเรือ่ งเดียวกัน ลักษณะการบูรณาการแบบนี้จะ
บูรณาการกีว่ ชิ า หรือกีเ่ นื้อหาสาระก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั หัวข้อเรือ่ ง ความคิดรวบยอด หรือทักษะ
7. รูปแบบการร้อยด้าย (Threaded Model) เป็นการบูรณาการทีใ่ ช้ทกั ษะใดทักษะ
หนึ่งเป็ นหลัก หรือตัง้ เป้าหมายการเรียนโดยเน้นไปทีท่ กั ษะต่างๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ
แก้ปญั หา เป็ นต้น แล้วกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละรายวิชาให้สมั พันธ์กบั
ทักษะทีก่ ําหนด
8. รูปแบบการบูรณาการ (Integrated Model) เป็ นการบูรณาการโดยการนําเอา
เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หรือทักษะทีค่ าบเกีย่ วกันอยูม่ าสอนร่วมกันเป็นทีม การบูรณาการ
แบบนี้ช่วยสร้างความเข้าใจ และความซาบซึง้ ระหว่างวิชาต่างๆ ให้กบั นักเรียน
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9. รูปแบบทีข่ ยายให้ใหญ่ขน้ึ (Immersed Model) เป็นการบูรณาการทีใ่ ห้นกั เรียนได้
เรียนรูเ้ นื้อหาสาระวิชาต่างๆ และมีความสนใจในเนื้อหาสาระด้านใดด้านหนึ่งเพิม่ เติม แล้วนักเรียน
ใช้ความรูใ้ นเนื้อหาสาระนัน้ ในการศึกษาค้นคว้าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั ตนเอง ในการหา
ประสบการณ์ใหม่นนั ้ นักเรียนอาจต้องบูรณาการข้ อมูลความรูท้ เ่ี รียนมาทัง้ หมดมาใช้
10. รูปแบบเครือข่าย (Networked Model) เป็นวิธบี รู ณาการทีเ่ กิดจากการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่นกั เรียนจะได้เรียนรูจ้ ากครู ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
รวมทัง้ การใช้เครือข่ายการเรียนรู้ เรียนรูท้ งั ้ ภายในแขนงวิชา และนอกแขนงวิ ชา แล้วเชื่อมโยง
ความรูเ้ ข้ารวมด้วยกันทัง้ หมดเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความคิดขยายออกไปเป็นแนวทางใหม่ ซึง่
จะทําให้นกั เรียนเป็ นผูร้ อบรู้ ไม่จาํ กัดอยูแ่ ต่เฉพาะแขนงวิชาทีเ่ รียนเท่านัน้
จากรูปแบบของการบูรณาการหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้แนวคิดทีจ่ ะนํามาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ในรูปแบบ
การบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model) ซึง่ เป็นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชา คือวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับการบูรณาการแบบโยงใย(Webbed Model) ซึง่ เป็นการบูรณาการ
โดยการกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ขึน้ มาแล้วเชื่อมโยงไปสู่วชิ าหรือเนื้อหาสาระต่างๆ ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์หรือเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมศึกษา

6. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
6.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 6); สําลี รักสุทธี; และคนอื่นๆ (2544: 5); สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2547: 11); พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสุข (2548ข: 11); และ
ทิศนา แขมมณี (2548: 187) ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีส่ อดคล้องกัน ซึง่
สรุปได้ว่าเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ ทม่ี ลี กั ษณะเป็นองค์รวมผสมผสานความรูต้ ่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นกลุ่มก้อน มีการเชื่อมโยงความรูอ้ ย่างกว้างขวาง ทีม่ งุ่ ให้นกั เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด
ทักษะ และประสบการณ์ทค่ี วามหลากหลายและสัมพันธ์กนั เป็นองค์รวม ส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองเกิดการรูแ้ จ้ง รูจ้ ริงในสิง่ ทีศ่ กึ ษา ได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริงได้
6.2 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณการ คือ การสอนทีม่ กี ารเชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้ากับ
วิชาอื่นๆ หรือการบูรณาการภายในวิชา มีการกําหนดหัวเรือ่ ง(Theme) เชื่อมโยงกับความคิดรวบ
ยอดต่างๆ (สนิท สัตโยภาส. 2547: 131) ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 7); อัญชลี สารรัตนะ
(2542: 3); กรมสามัญศึกษา (2543: 68); สําลี รักสุทธี; และคนอื่นๆ (2544: 25); และประดิษฐ์
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เหล่าเนตร์; และณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ (2549: 9-11) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการ
สอนแบบบูรณาการอาจจัดได้ 2 ลักษณะ คือ
1. การบูรณาการภายในวิชา (Intradisciplinary) เป็ นการบูรณาการทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา หรือกลุ่มวิชาเดียวกัน (Single Subject Integration)
2. การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary) เป็นการเชื่อมโยง หรือรวมศาสตร์
ต่างๆ ตัง้ แต่ 2 สาขาวิชาขึน้ ไปภายใต้หวั เรือ่ ง (Theme) เดียวกัน เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้
ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือความรูใ้ นวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึน้ ไป เพื่อการแก้ปญั หา
หรือการแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง การเชื่อมโยงความรู้ และทักษะวิชาต่างๆ จะ
ช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ และมีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริงมากขึน้
ส่วนสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 11-13) ได้แบ่งประเภทการ
จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และ 2) การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัง้ แต่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรูข้ น้ึ ไป นอกจากนี้
วลัย พานิช (2544: 173-174) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการนัน้ จะต้องจัด
กิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ฝึกให้ผเู้ รียนค้นหาคําตอบด้วยวิธสี บื เสาะหาความรู้ (Inquiry) เน้น
การทํางานร่วมกัน มีงานกลุ่ม และงานเดีย่ วผสมผสานกันไป เน้นให้ นกั เรียนมีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์จริง และฝึกปฎิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
จากทีก่ ล่าวมาจะพบว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณการสามารถจั ดได้ใน 2 รูปแบบ คือ
1) การบูรณาการภายในวิชา ซึง่ เกิดขึน้ ภายในวิชาเดียวกัน และ 2) การบูรณการระหว่างวิชา เป็ น
การเรียนรูโ้ ดยใช้ความรูใ้ นวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชา โดยการเชื่อมโยงความรูแ้ ละทักษะวิชาต่างๆ
และถ้าจําแนกโดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็ นเกณฑ์ จะแบ่งได้เป็น การบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการบูรณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
6.3 ประเภทของการสอนแบบบูรณาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 8-10); กรมสามัญศึกษา (2543: 68-69); วิเศษ ชิณวงศ์
(2544: 44); สําลี รักสุทธี; และคนอื่นๆ (2544 : 25); สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2547: 1); สนิท สัตโยภาส
(2547: 131-133); พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548: 11-12ข); มารุต พัฒผล (2553:
25); ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554: 23-25) ได้กล่าวถึงประเภทของจัดการสอนแบบบูรณาการ ไว้ 4
ประเภท ซึง่ พอสรุปได้ดงั นี้
1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็ นวิธที ค่ี รูผสู้ อนคนเดียวนําวิชา
อื่นมาเชื่อมโยงกับวิชาทีต่ นสอน
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2. การสอนบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) เป็ นวิธที ค่ี รูตงั ้ แต่ 2 คนขึน้ ไปมา
างแผนร่วมกันเพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนในหัวเรือ่ ง (Theme) เดียวกัน โดยครูแยกสอนกันตาม
ชัวโมงสอนของตน
่
แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการมอบหมายงานในแต่ละวิชาต้องสอดคล้อง
และสะท้อนถึงหัวเรือ่ ง
3. การสอนบูรณาการแบบพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary) เป็ นวิธที ค่ี ล้ายกับการ
สอนแบบคู่ขนาน แต่แบบพหุวทิ ยาการนักเรียนต้องทํากิจกรรม หรือโครงการ/โครงงานร่วมกัน โดย
ครูยงั แยกกันสอนในรายวิชาของตน แต่ให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมตามโ ครงการ/โครงงานย่อยทีค่ รู
ได้วางแผนร่วมกัน
4. การสอนบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) เป็ นวิธกี ารทีค่ รูผสู้ อน
ในรายวิชาต่างๆ มาร่วมกันวางแผน ออกแบบ และดําเนินกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการร่วมกัน
คือการสอนแบบคณะ (Team teaching)
ส่วนราชบัณฑิตยสถาน (2553: 177-178) กล่าวไว้ว่าการบูรณาการทีน่ ิยมจัดทํามี 4
ลักษณะ คือ
1. บูรณาการภายในสาขาวิชา (Intradiscilinary Integration) เป็นการผสมผสาน
เนื้อหา/สาระต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นสาขาวิชาเดียวกัน
2. บูรณการระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary Integration) เป็นการผสมผสาน
เนื้อหา/สาระระหว่าง 2 สาขาวิชา โดยยึดสาขาใดสาขาหนึ่งเป็น แกนหลัก
3. บูรณาการแบบพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary Integration) เป็นการผสมผสาน
เนื้อหา/สาระตัง้ แต่ 2 วิชาขึน้ ไป โดยยึดสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นแกนหลัก
4. บูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary Integration) เป็นการผสมผสาน
เนื้อหาหลายวิชาเข้าด้วยกัน และหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่ยดึ สาขาวิชาใดเป็นวิชาแกน
จากรูปแบบหลักสูตรบูรณาการทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั พบว่าการบูรณาหลักสูตรระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (Interdisciplinary Integration) เป็ นรูปแบบทีน่ ่าสนใจเพราะเป็นการเชื่อมโยง หรือ
รวมศาสตร์ต่างๆ ตัง้ แต่ 2 สาขาวิชาขึน้ ไปภายใต้หวั เรือ่ ง (Theme) เดียวกัน เป็นการเรียนรูโ้ ดยใช้
ความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในศาสตร์หรือความรูใ้ นวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึน้ ไป เพื่อการ
แก้ปญั หา หรือการแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ส่วนการบูรณาการการเรียนการ
สอนแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary Integration) เป็ นการเชื่อมโยงความรูแ้ ละทักษะวิชา
ต่างๆ จะช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับชีวติ จริงมากขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะเลือกพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รปู แบบการบูรณการการเรียนการสอนแบบข้ามสาขาวิชา
ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และ สังคมศึกษา 4 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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6.4 การพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
6.4.1 ความหมายของหน่ วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2542: 338) กล่าวไว้ว่า หน่ วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
หรือหน่ วยการเรียนแบบหัวเรือ่ ง คือ หน่วยการเรียนที่มงุ่ ศึกษามโนทัศน์ (Concept) หรือหัวเรือ่ ง
(Theme) ใดๆ โดยการนําสาระการเรียนรูข้ องวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั โดยใช้ส่อื
กิจกรรม และเทคนิคทีห่ ลากหลายของวิชาต่างๆ มาผสมผสาน หรือบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อ
อธิบายหรือตอบคําถามทีน่ กั เรียนสนใจ ส่วนดวงกมล สินเพ็ง (2551: 67) อธิบายว่าหน่วยการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการเป็ นหน่ วยการเรียนรูท้ ม่ี กี ารผสมผสานสาระต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกัน หรือผสมผสานกับสาระของกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป นอกจากนี้มารุต
พัฒผล (2553: 2) ระบุว่าหน่ วยการเรียนรูบ้ รู ณาการ คือ มวลประสบการณ์ทค่ี รบวงจรในเรือ่ งหนึ่งๆ
ซึง่ เกิดจากการนําสาระสําคัญ (Main Concept) รวมทัง้ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนมาผสม ผสานกันอย่างลงตัว มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด ความสนใจ
ธรรมชาติและวิถชี วี ติ ของนักเรียนตลอดจนสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่ านิยมของ
ชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเ่ี น้นนักเรียนเป็นสําคัญ
จากทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั สรุปความหมายของหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการได้ว่า
หมายถึง หน่ วยการเรียนทีม่ กี ารผสมผสานสาระการเรียนรูต้ ่างๆ โดยจัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกัน หรือข้ามกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ไ็ ด้ ทัง้ นี้กจิ กรรมการเรียนรูเ้ ป็ นลักษณะของการเน้น
นักเรียนเป็ นสําคัญมีความสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจของนักเรียน
6.4.2 แนวทางการเลือกหัวเรื่องและการออกแบบหน่ วยการเรียนแบบหัวเรื่อง
ฟรีแลนด์ ;และ แฮมมอนส์ (Freeland; & Hammoms. 1998 อ้างอิงจาก
สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์. 2542: 339); สําลี รักสุทธี; และคนอื่นๆ (2544: 31-35); และสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา(2547: 33-34) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณาเลือกหัวเรือ่ ง หรือการกําหนดหัว
เรือ่ งทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. นักเรียนสนใจอะไร โดยควรสอบถามความสนใจของนักเรียน
2. ครูมคี วามสนใจเรือ่ งใด
3. หัวเรือ่ งสอดคล้องกับแนวหลักสูตรของโรงเรียน และความต้องการ ความ
จําเป็นของชุมชนหรือไม่
4. นักเรียนควรได้รบั การพัฒนาทีเ่ หมาะสมด้านใดบ้าง
5. มีแหล่งทรัพยากร หรือสื่อการเรียนรูเ้ พียงพอหรือไม่
6. หัวเรือ่ งทีเ่ ลือกเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรูว้ ชิ า
ต่างๆ ได้หลากหลายหรือไม่
7. เรือ่ งนัน้ ๆ ให้สาระทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การดําเนินชีวติ ในสังคมของนักเรียน
อย่างไรบ้าง
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นอกจากนี้ วู๊ด (Wood. 1997 อ้างอิงจาก สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์. 2542: 339-340)
ได้นําเสนอขัน้ ตอนสําหรับการออกแบบหน่ วยการเรียนแบบหัวเรือ่ ง ซึง่ ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1. พิจารณาภูมหิ ลังและความสามารถของนักเรียนด้านสติปญั ญา
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อจะทําให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาให้เหมาะสมกับความรูใ้ หม่และ
ประสบการณ์ใหม่
ขัน้ ตอนที่ 2. การสร้างผังบูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ ของหน่วยการเรียนแบบ
หัวเรือ่ ง (Web) โดยใช้วธิ รี ะดมสมอง ซึง่ ระบุถงึ วิชาและแนวคิด/มโนทัศน์หลักทีส่ าํ คัญซึง่ เชื่อมโยง
วิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน
ขัน้ ตอนที่ 3. วางแผนสร้างบทเรียนและกิจกรรมอย่างคร่าวๆ โดยทําเป็นผัง
บูรณาการเนื้หาวิชาต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน่ วยการเรียนนัน้ ๆ โดยยึดหลักการว่า
1.การเรียนรูใ้ หม่ตอ้ งอาศัยความรู้ และประสบการณ์เดิมของนักเรียน
2.นักเรียนจะต้องเป็นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเองโดยมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
และครู
3.สร้างแรงจูงใจในการเรียน การจัดกิจกรรมจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
สนใจ รูปแบบการเรียนรู้ และรูปแบบการทํางานของนักเรียน
ขัน้ ตอนที่ 4. ระบุรายละเอียดของบทเรียน และกิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงวิชาต่างๆ
รวมทัง้ การจัดศูนย์การเรียนทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นกั เรียนสามารถเรียนรูอ้ ย่างอิสระ
ขัน้ ตอนที่ 5. ระบุวตั ถุประสงค์ทวไปของหน่
ั่
วยการเรียนทัง้ ทางด้านองค์ความรูท้ ่ี
ได้รบั ทักษะ และทัศนคติ
ขัน้ ตอนที่ 6. ระบุวธิ กี ารและเทคนิคการวัดและประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 7. ระบุส่อื การเรียนรูท้ จ่ี าํ เป็นและสําคัญ
ขัน้ ตอนที่ 8. ตัง้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าคณะครูจะช่วยกันตัง้ ชื่อหน่วยการ
เรียนแบบหัวเรือ่ งแล้ว แต่ควรให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนด และคัดเลือกชื่อ หน่ วยการเรียน
ใหม่ได้
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 32-36) ได้อธิบายถึงวิธกี ารจัดทํา
หน่ วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการไว้ 2 วิธ ี คือ วิธที ่ี 1) วิธเี ลือกหัวเรือ่ งก่อนเลือกประเด็น หรือเลือก
ประเด็นก่อนเลือกหัวเรือ่ งแล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ ของกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ่ี
นํามาบูรณาการ ซึง่ มีรายละเอียดดังภาพประกอบ 4 และ วิธที ่ี 2) วิธวี เิ คราะห์และเลือกมาตรฐาน
การเรียนรูช้ ่วงชัน้ ของกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ แล้วจึงเลื อกประเด็นหรือหัวเรือ่ ง รายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 5
นอกจากนี้ ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 70) ได้กําหนดขัน้ ตอนในการสร้างหน่วย
การเรียนรูแ้ บบบูรณาการไว้ดงั นี้
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1. กําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) โดยพิจารณาจากมโนทัศน์ (Concept) ของ
เนื้อหา และทักษะทีจ่ ะมุง่ พัฒนานักเรียนอย่างน้อย 2 สาระ หรือ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วแต่
รูปแบบการ บูรณาการ และอาจพิจารณาจากประเด็นปญั หา หรือความสนใจของนักเรียน
2. ทําเครือข่ายความคิด (Web) หรือ ผังกราฟิก (Graphic Organizer) โดย
พิจารณาจากเนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวเรือ่ ง หัวข้อเรือ่ ง และทักษะทีเ่ กีย่ วข้อง
3. จัดเรียงลําดับเนื้อหา และทักษะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวเรือ่ ง เพื่อนําไป
จัดทําแผนการเรียนรู้
กําหนดประเด็น/หัวเรื่อง

วิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ ,
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และสาระการเรียนรูท้ ส่ี มั พันธ์กบั หัวเรื่อง

-

พัฒนาหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
กําหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
สาระการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
จัดเตรียมแหล่ง / สือ่ การเรียนรู้
จัดเตรียม / สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

ปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

ภาพประกอบ 4 ขัน้ ตอนการจัดทําหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ วิธที ่ี 1
ทีม่ า : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2547). เรียนรู…
้ บูรณาการ. หน้า 33.
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วิเคราะห์และกําหนดมาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชัน้ ,
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และสาระการเรียนรู้

กําหนดประเด็น/หัวเรื่อง

-

พัฒนาหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
กําหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
สาระการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
จัดเตรียมแหล่ง / สือ่ การเรียนรู้
จัดเตรียม / สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล

ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้

ปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

ภาพประกอบ 5 ขัน้ ตอนการจัดทําหน่วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ วิธที ่ี 2
ทีม่ า : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2547). เรียนรู…
้ บูรณาการ. หน้า 33.
จากแนวทางการเลือกหัวเรื่อง และการออกแบบหน่ วยการเรียนรูแ้ บบหัวเรือ่ งทีก่ ล่าว
ข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบถึงแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรียนรูใ้ นกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรู้
สิง่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม) โดย
ต้องคํานึงถึงความสนใจของนักเรียน และผูส้ อน ความสอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของ
ชุมชน พิจารณาถึงสื่อ หรือแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ รวมถึงการนํา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
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6.5 ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ธํารง บัวศรี (2542: 203); สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2542: 342); กรมสามัญศึกษา (2543:
78-79); วลัย พานิช (2544: 175); มารุต พัฒผล (2553: 2-3); และวีณา ประชากูล; และประสาท
เนืองเฉลิม (2554: 181-182) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการที่
สอดคล้องกันดังนี้ คือ
1. มีส่วนช่วยทําให้นกั เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาทีเ่ รียนกับวิชาอื่นๆ และ
สามารถนําเอาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2. ทําให้นกั เรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ
ต่างๆ ในเวลาเดียวกันทําให้ได้รบั ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ เนื่องจากเป็ นการเรียนรูท้ ใ่ี กล้เคียงและสอดคล้องกับชีวติ จริง
3. การเรียนรูแ้ บบบูรณาการมีประโยชน์ในการลดความซํ้าซ้อ นของเนื้อหาต่างๆ
4. พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เช่น ความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ความคิดไตร่ตรอง
ความคิดแก้ปญั หา และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
5. พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการสื่อสาร เป็ นต้น
6. พัฒนาลักษณะนิสยั ในการเรียนรู้ เช่น ตรงต่อเวลา หมันค้
่ นคว้า ควบคุมตนเองได้
7. พัฒนาจริยธรรมในการทํางานและทักษะทางสังคม เช่น ยอมรับฟงั ความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื รูบ้ ทบาทหน้าที่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปญั หากับคณะทํางาน
8. พัฒนาพหุหปญั ญาตามทฤษฎีพหุหปญั ญาของการ์ดเนอร์ (Howard Gardner’s
Multiple Intelligence) ทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกและคณิตศาสตร์ ด้านมิตสิ มั พันธ์
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านตนตรีและจังหวะ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านความเข้าใจธรรมชาติ
10. ช่วยให้เกิดการถ่ายโยงการความรู้ (Transfer of Learning) ทําให้นกั เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในลักษณะองค์รวม มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา และลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหาใน
แต่ละวิชา
11. นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรูต้ ่างๆ
คุณธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการเพิม่ ศักยภาพของนักเรียนอย่างไม่จาํ กัด
เพราะนักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ และสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ในชีวติ จริงได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง โดยส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา
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6.6 การประเมิ นผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ซีล ี (2540: 88) กล่าวไว้ว่าการเรียนรูแ้ บบบูรณาการไม่เหมาะกับการประเมินผล
ในลักษณะทีท่ าํ การทดสอบหลังจากจบแต่ละบท หรือเป็ นการทดสอบความรูแ้ บบแยกส่วน ครูจาํ เป็น
ต้องหาแนวทางในการประเมินทีเ่ ป็ นเรือ่ งจริงจัง ประเมินจากสิง่ ที่นกั เรียนได้ทาํ จริงๆ ในบริบทอัน
หลากหลาย ผูว้ จิ ยั พบว่าลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการประเมิน จากสภาพจริง (Authentic
Assessment) ซึง่ กรมวิชาการ (2539: 11); ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล (2544: 56); สนิท เจริญธรรม
(2546 : 36); ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548: 268); สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2549: 6); และราชบัณฑิตยสถาน (2551: 33) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินจากสภาพจริงเป็นการ
ประเมินความสามารถทีแ่ ท้จริงของนักเรียน จากการแสดงออก การกระทํา หรือผลงาน ซึง่ บ่งบอก
ถึงทักษะต่างๆ กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
ความพึงพอใจ ซึง่ การแสดงออกเหล่านี้เกิดจากตัวผูเ้ รียนเอง นอกจากนี้ ไชยรัตน์ ทิพย์สภาพกุล
(2544: 62) ได้กล่าว ถึงวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินจากสภาพจริง ซึง่ สรุปได้น้ี
1. การสังเกต เป็ นการเก็บข้อมูลการแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านการใช้ความคิด
การฏิบตั งิ านเป็ นรายบุคคล ความสัมพันธ์กบั กลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ความรูส้ ึ ก
อารมณ์ และคุณลักษณะอื่นๆ ของผูเ้ รียน ซึง่ การสังเกต มี 2 วิธ ี คือ
1.1 การสังเกตอย่างไม่ตงั ้ ใจ คือ การสังเกตในขณะทีค่ รูอยูท่ ่ามกลางผูเ้ รียนเพื่อ
ทํากิจกรรมต่างๆ และครูสงั เกตเห็นพฤติกรรมของผูเ้ รียนทีแ่ สดงออก ซึง่ บ่งบอกคุณลักษณะออกมา
เช่น ความพึงพอใจ ความร่วมมือ ความมานะอดทน ทักษะในด้านต่างๆ ทีแ่ สดงออก เป็นต้น ซึง่ ครู
ควรใช้แบบบันทึกย่อเพื่อเก็บรวบรวมพฤติกรรมต่างๆ หรือทีเ่ รียกว่า “ร่องรอย”
1.2 การสังเกตแบบตัง้ ใจ คือ การทีค่ รูตงั ้ ใจจะแสดงจุดเป็ นทีจ่ ะสังเกตในเวลาที่
ต้องการซึง่ ครูจะมีแบบฟอร์มไว้แล้ว เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรฐานประมาณค่า
แบบบันทึกพฤติกรรม แบบบันทึกข้อมูลการสังเกต แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็ นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็ นเครือ่ งมือทีท่ าํ ให้ได้ทราบข้อมูลโดยตรงจากผูเ้ รียน หรือผูท้ ่ี
ใกล้ชดิ กับผูเ้ รียน เป็ นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ เช่น ความรูส้ กึ นึกคิด กระบวนการ
ขัน้ ตอนการทํางาน วิธกี ารแก้ปญั หา ทําให้รถู้ งึ ความคิดริเริม่ และความคิดสร้างสรรค์ โดยครูจะต้อง
สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือแบบตรวจสอบรายการ เพื่อช่วยให้ครูผสู้ อนได้ประเมินเกีย่ วกับผูเ้ รียนได้
แม่นยํามากขึน้
3. การตรวจผลงาน ใช้วดั การปฏิบตั งิ านของผู้เรียน เช่น ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจ
ผลงานภาคปฏิบตั ิ โครงการหรือโครงงานต่างๆ โดยให้นกั เรียนแสดงออกโดยการเขียนเป็นรายงาน
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการวางแผน การจัดการ ขัน้ ตอนการดําเนินงาน อุปสรรค ปญั หาและวิธกี าร
แก้ปญั หา ในการประเมินจากผลงานนัน้ ไม่จาํ เป็นทีจ่ ะต้องนําผลงานทุกขันมาประเมิน อาจเลือก
ผลงาน ทีเ่ ด่น แสดงออกซึง่ ความสามารถ ทักษะของผูเ้ รียนมาประเมิน และควรให้ผเู้ รียนได้ทราบ
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ผลการประเมินด้วยเพื่อเป็ นการเสริมแรงให้กบั ผูเ้ รียน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ แบบสํารวจรายการ
มาตราส่วนประมาณค่า รวมทัง้ แฟ้มสะสมงาน
4. การประเมินตนเอง เป็นกระบวนการทีส่ าํ คัญอันหนึ่งทีจ่ ะให้ผเู้ รียนได้ประเมิน
ตนเองด้วยตัวเอง ซึง่ จะเป็ นการให้ผลสะท้อนภาพการทํางานของผูเ้ รียน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งวิธกี าร
ทํางาน เวลาทีใ่ ช้ในการทํางาน ความรูส้ กึ ต่องาน ความต้องการของตนเอง ตลอดจนความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นข้อมูลย้อนกลับให้เห็นผลงาน บุคลิกภาพ และพัฒนาการด้าน
ต่างๆ สําหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้อาจจะเป็ นคําถามสัน้ ๆ เพื่อให้นกั เรียนตอบ หรือแบบสอบถามทีค่ รูสร้าง
ขึน้ เอง
5. การประเมินจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึง การประเมินจากเพื่อน หรือกลุ่มเพื่อน
ของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ครู เป็ นการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นเกีย่ วกับผูเ้ รียนจากหลายๆ ฝา่ ย
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด ทัง้ ในระยะทีผ่ เู้ รียนอยูใ่ นโรงเรียน นอกโรงเรียน หรืออยูท่ บ่ี า้ น สําหรับ
ผูป้ กครองครูอาจใช้จดหมายข่าว แบบสอบถาม หรือแบบแสดงความคิดเห็นให้ผปู้ กครองได้ รบั ทราบ
และตอบแบบสอบถามอย่างสัน้ ๆ เป็ นการสื่อสารกันระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครอง
6. การใช้แบทดสอบ ซึง่ แบบทดสอบทีเ่ ป็นการปฏิบตั จิ ริงมีดงั ต่อไปนี้
6.1 เป็ นแบบทดสอบทีใ่ ห้ผเู้ รียนแสดงออกซึง่ ความรูด้ า้ นต่างๆ ของผูเ้ รียน
6.2 เป็ นแบบทดสอบทีผ่ เู้ รียนต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดหลายๆ
ด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็ นวิธกี ารทีช่ ดั เจน
6.3 เป็ นแบบทดสอบทีเ่ ป็นการอยูร่ ว่ มกันอย่างธรรมชาติ และตรงกับสภาพความ
เป็นจริงในชีวติ ประจําวันของผูเ้ รียน
6.4 เป็ นแบบสอบถามซึง่ สามารถใช้วธิ กี ารในการหาคําตอบได้หลายวิธ ี และ
คําตอบทีถ่ ูกต้องควรมีหลายๆ คําตอบ ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารคิด
6.5 เป็ นแบบทดสอบทีม่ เี กณฑ์ทม่ี เี กณฑ์ให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคําตอบ
แต่ละคําตอบอย่างชัดเจน

7. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมศึกษา

7.1 ความหมายของสิ่ งแวดล้อมศึกษา
วราพร ศรีสุพรรณ (มปป.: 65); ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2535:4-5); เกษม
จันทร์แก้ว(2536: 71); วินยั วีระวัฒนานนท์; และบานชื่น สีพนั ผ่อง(2539: 11-12); กนก จันทร์ทอง
(2541: 66); บัณฑิต ดุลยรักษ์ (2542: 32); ศิรพิ ร หงส์พนั ธุ์ (2542: 23); กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม (2544: 5; 2546: 103); ศักดิ ์ศรี ปาณะกุล (2549: 45); เบราส์; และวูด (2549: 15);
ศศินา ภารา (2550: 91); สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
(IUCN. 1970: 11); บานดู; และออลาร์ก (Bandhu; & Aulakh. 1981: 5); สมาคมสิง่ แวดล้อมศึกษา
แห่งอเมริกาเหนือ(NAAEE. 2008: 3); และเวนคาตาราแมน(Venkataraman. 2008: 5) ได้ให้
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ความหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ว่า สิง่ แวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการ
ทางการศึกษา หรือกระบวนการสอน ทีท่ าํ ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักในค่านิยม การรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เข้าใจแนวความคิดหลัก เพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติ พฤติกรรม และค่านิยม
ในอันทีจ่ ะรักษา หรือพัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ของตนเอง และของมนุษย์โดย
ส่วนรวม มีความเข้าใจและซาบซึง้ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม รวมถึงการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมทัง้ ส่วนบุคคลและส่วนรวม และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และการนํา
ความรูท้ างสิง่ แวดล้อมสู่บุคคลทุกระดับเพื่อคงไว้ซง่ึ คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
7.2 เป้ าหมายของสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ยูเนสโก (UNESCO. 1977: 26) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาไว้ใน
“คําประกาศแห่งทบิลชิ ”ิ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ ยูเนสโก (UNESCO. 1975: 3) ทีก่ ล่าวถึง
เป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาตามกฎบัตรเบลเกรด หรือปฏิญญาเบลเกรด (The Balgrade
Charter) โดยเป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษามีดงั นี้
1. เพื่อทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของประชากรโลกให้มคี วามตระหนัก ความห่วงใย
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยา ทัง้ ในเขตเมืองและ
ชนบท
2. ให้ประชาชนมีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเพื่อนําไปสู่การแก้ปญั หาและป้องกันหรือปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
3. พัฒนารูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ ทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
สมาคมต่างๆ
7.3 จุดมุ่งหมายของสิ่ งแวดล้อมศึกษา
เกษม จันทร์แก้ว (2536: 77); กนก จันทร์ทอง (2541: 67); ศิรพิ ร หงส์พนั ธุ์ (2542:
24); กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2546: 104) และภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ (2550: ช); วินยั
วีระวัฒนานนท์ (2555: 112-113); และยูเนสโก (UNESCO, 1977: 26-27) ได้กล่าวถึงจุดมุง่ หมาย
ของสิง่ แวดล้อมศึกษาทีไ่ ด้มกี ารเสนอแนะจากการประชุมทีเ่ มืองเทลิบชิ ิ สหภาพโซเวียต ในปี พ.ศ.
2520 เกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมของมนุษย์โดยใช้กระบวนการสิง่ แวดล้อม
ศึกษา ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ความรู้ (Knowledge) เพื่อช่วยให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์หลากหลายในเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อม และมีความเข้าใจในพืน้ ฐานสิง่ แวดล้อม
2. ความตระหนัก (Awareness) เพื่อให้นกั เรียนมีความตระหนัก และมีการ
ตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมในทางทีด่ ี
3. เจตคติ (Attitude) เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีค่านิยม และความรูส้ กึ ห่วงใยต่อ
สิง่ แวดล้อม มีแรงจูงใจทีจ่ ะร่วมกันปรับปรุง หรือป้องกันสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง
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4. ทักษะ (Skills) เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีทกั ษะในการแยะแยะปญั หาสิง่ แวดล้อม
ั หาสิง่ แวดล้อมเหล่านัน้
รวมทัง้ เข้าร่วมปรับปรุง แก้ไขป ญ
5. การเข้ามีส่วนร่วม (Participation) เป็ นการจัดหาโอกาสให้นกั เรียนได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในงานทีเ่ กีย่ วกับการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมนทุกระดับอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ยูเนสโก(UNESCO. 1975: 3) อธิบายว่ากฎบัตรเบลเกรด หรือปฏิญญา
เบลเกรด(The Balgrade Charter) ได้กล่าวถึงจุดมุง่ หมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาทีส่ อดคล้องกับที่
กล่าวมาข้างต้น และยังได้กล่าวถึงจุดมุง่ หมายในด้านของความสามารถในการประเมิน (Evaluation
Ability) คือให้รจู้ กั ประเมินมาตรการทางด้านสิง่ แวดล้อม การศึกษาโครงการในแง่ปจั จัยต่างๆ ทาง
นิเวศวิทยา ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม
7.4 หลักการสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2535: 5); กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2544: 6);
วราพร ศรีสุพรรณ (ม.ป.ป.: 66); และวินยั วีระวัฒนานนท์; และอดิศกั ดิ ์ สิงห์สโี ว (2551: 33) ได้
กล่าวถึงหลักการสิง่ แวดล้อมศึกษา ซึง่ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. การศึกษาสิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องพิจารณาสิง่ แวดล้อมในองค์รวม ทัง้ ด้านธรรมชาติ
และด้านทีม่ นุษย์สร้างขึน้ รวมทัง้ การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม กฎหมาย วัฒนธรรม
และนิเวศวิทยา
2. สิง่ แวดล้อมศึกษาเป็ นการให้การศึกษาในลักษณะสหวิชา (Interdisciplinary) โดย
พยายามโยงสาระสําคัญแต่ละสาขาวิชา รวมทัง้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาขาต่อสาขาวิชา หรือ
หลายๆ วิชาให้เกิดแนวคิดหรือทัศนะทีส่ มดุลกัน
3. สิง่ แวดล้อมศึกษา ควรเป็นการให้การศึกษาทีต่ ่อเนื่อง ยาวนาน ทุกระดับชัน้ ทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน
4. สิง่ แวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการศึกษาทีส่ ามารถให้นกั เรียน มีความสามารถ
มีบทบาทในการวางแผนและการตัดสินใจในการอนุรกั ษ์ และป้องกันสิง่ แวดล้อม
5. สิง่ แวดล้อมศึกษา มีแนวในการศึกษาทีจ่ ะเน้นหนักในการป้องกันปญั หา และ
วิธกี ารแก้ไขปญั หานัน้ กล่าวคือ นักเรียนสามารถที่จะนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับปรุง หรือดัดแปลงให้
เข้ากับบรรยากาศของสาขาวิชาต่างๆ ทีส่ ามารถผสมผสานกันให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึน้ ได้เป็ นอย่างดี
6. สิง่ แวดล้อมศึกษา มุง่ ทีจ่ ะให้นกั เรียนได้เรียนรูส้ ถานการณ์สงิ่ แวดล้อมในปจั จุบนั
พร้อมพิจารณาสภาพทีผ่ ่านมาด้วย เพื่อให้นกั เรียนสามารถนําไปปรับใช้ในการแก้ไขปญั หา
สิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ ได้
7. การจัดสิง่ แวดล้อมศึกษา ควรจัดให้มกี ารสํารวจ หรือศึกษาเรือ่ งของการพัฒนา
และการเติบโตของการพัฒนาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ และจะต้องศึกษาถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อม
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8. การจัดสิง่ แวดล้อมศึกษา ควรส่งเสริมด้านความจําเป็นตลอดจนคุณค่าของท้องถิน่
ธรรมชาติรวมถึงความร่วมมือของนานาประเทศ ในการทีจ่ ะช่วยแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
9. ใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และวิธกี ารทีเ่ ปิดกว้างให้เกิดการเรียน
การสอนทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับและการเกิดจากสิง่ แวดล้อม โดยเน้นอย่างจริงจังในกิจกรรมการปฏิบตั ิ และ
ประสบการณ์ตรง
7.5 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนสิ่ งแวดล้อมศึกษา
พัลเมอร์; และนีล (Palmer; & Neal.1994: 39); เสาวลักษณ์ รุง่ ตะวันเรืองศรี (2545:
18-19); กรมส่งเสริมส่งคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2544: 7); และภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ (2550: ผ-ฝ) ได้
กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมศึกษาซึง่ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1) การศึกษาในสิง่ แวดล้อม 2) การศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และ 3) การศึกษาเพื่อสิง่ แวดล้อม
ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก พัลเมอร์ และนีล (Palmer; & Neal. (1994). The Handbook of
Environmental Education. p.39.)
1. การศึกษาในสิง่ แวดล้อม (Education in or Through the Environment)
การศึกษาสิง่ แวดล้อมเป็ นการเรียนการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ นกั เรียนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
จิตสํานึกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยให้นกั เรียนได้สมั ผัสเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมโดยตรง การเรียน-
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การสอนจึงควรเป็ นการเรียนนอกห้องเรียน หรือการทํากิจกรรมภาคสนาม และมีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การสังเกต การวาดภาพ และการสัมภาษณ์ เป็ นต้น โดยหวังว่าการเรียนแบบนี้
จะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจความสัมพันธ์และความสลับซับซ้อนของธรรมชาติ ซึง่ จะช่วยให้ นกั เรียนได้
พัฒนาจิตสํานึกและให้ความร่วมมือในการสงวนรักษา และดูแลสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวของเขาเอง
2. การศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม (Education about the Environment) เนื่องจากมี
ความเชื่อว่าความรูส้ กึ และจิตสํานึกเท่านัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สงิ่ แวดล้อม
อย่างชาญฉลาดได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทําให้มนุษย์ได้เข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติ
และผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ทม่ี ีต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การศึกษาแบบนี้จงึ เป็ น
การเน้นการถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เช่น นิเวศวิทยา วงจรชีวติ ประชากรศึกษา และ
ผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์ต่อสิง่ แวดล้อมในแง่มมุ ต่างๆ นักเรียนจําเป็นต้องรูว้ ่า
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติทาํ งานอย่างไร เพื่อทีจ่ ะช่วยรักษาให้มนั อยูอ่ ย่างสมดุลและมีความยังยื
่ น
ตลอดไป
3. การศึกษาเพื่อสิง่ แวดล้อม (Education for Environment) เป็นการศึกษาเพื่อมุง่ ที่
จะส่งเสริมให้เกิดความใส่ใจและความสามารถทีจ่ ะปรับวิถชี วี ติ ตลอดจนความสามารถในการ
พิจารณาสิง่ แวดล้อมอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างเหมาะสม และ
ชาญฉลาด อีกทัง้ ยังเป็ นการช่วยให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ การศึกษาสิง่ แวดล้อมแบบนี้จาํ เป็นต้องอาศัยการศึกษาสองแบบทัง้
การศึกษาในสิง่ แวดล้อม และการศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ศริ พิ ร หงส์พนั ธุ์ (2542: 29) ได้กล่าวไว้ว่าการสอนสิง่ แวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรสอนเรือ่ งระบบนิเวศเฉพาะบริเวณ เช่นระบบนิเวศ
แหล่งนํ้า ระบบนิเวศปา่ ไม้ เป็ นต้น และครูสามารถฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดวางแผนในการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อมโดยเริม่ สร้างความตระหนักเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ปลูกฝงั ให้มจี ติ สํานึกในการรัก
สิง่ แวดล้อม ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม รวมถึงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศ ฝึกหัดให้รจู้ กั ใน
การวางแผน และตัดสินในการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม และจัดการสิง่ แวดล้อม ส่วนบัณฑิต ดุลยรักษ์
(2542: 163 -164) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมไว้บางประการ
เช่น ครูควรจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ใิ นห้องเรียนธรรมชาติ มีการศึกษาสิง่ แวดล้อมใน
โรงเรียน หรือในชุมชน การเดินปา่ ศึกษาธรรมชาติ การศึกษาสํารวจระบบนิเวศปา่ ชายเลน ปา่ พรุ
หรือปา่ บก เป็ นต้น โดยครูมบี ทบาทในการจัดมวลประสบการณ์ให้นกั เรียนได้มโี อกาสค้นหาสืบเสาะหาความรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม ซึง่ สุวฒ
ั ก์ นิยมค้า (2531: 502); สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2544: 103);
สุวทิ ย์ มูลคํา; และอรทัย มูลคํา (2545: 57); และชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องกันว่าการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) คือการสอนทีเ่ น้นนักเรียน
เป็นสําคัญ ให้นกั เรียนเป็ นศูนย์กลางของการปฎิบตั กิ จิ กรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง และ
ส่งเสริมให้นกั เรียนเป็ นผูค้ น้ หา หรือสืบเสาะหาความรู้เกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีน่ กั เรียนยังไม่เคยมี
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ความรูใ้ นสิง่ นัน้ มาก่อน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครือ่ งมือ และผูส้ อนตัง้ คําถาม
กระตุน้ ให้นกั เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรูห้ รือแนวทางในการแก้ไข
ปญั หาทีถ่ ูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็ นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ และผูส้ อนยังทําหน้าทีส่ นับสนุน ชีแ้ นะ ช่วยเหลือ และแก้ปญั หาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ระหว่างทํากิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ มีพน้ื ฐานมาจากแนวทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ประมวล ศิรผิ นั แก้ว (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ส่งเสริมให้ครูจดั การเรียนการสอนตามแนวทางการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2515 โดยผ่านกิจกรรมสํารวจและทดลองเพื่อให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในแนวความ คิดหลัก(Concept) ทางวิทยาศาสตร์ และได้รบั การพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science Process Skills) รวมทัง้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Attitude) และในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์กย็ งั คงเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ
สืบเสาะหาความรู้ ดังจะเห็นได้จากมาตรฐานหลักสูตรด้านกระบวนการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ย่อยเกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ถือได้ว่ามีความทันสมัยและเป็นสากล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544: 79-80) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนของการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไ้ ว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (ภาพประกอบ 7)
1. ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรือ่ งทีส่ นใจ ซึง่
อาจเกิด ขึน้ เองจากเรือ่ งทีส่ งสัย หรือจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่มเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทก่ี ําลังเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรือ่ งที่
เชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทีเ่ พิง่ เรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที่
จะศึกษา ในกรณีทย่ี งั ไม่มปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจ ครูอาจให้ศกึ ษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผูก้ ระตุน้ ด้วยการ
เสนอประเด็นขึน้ มาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรียนยอมรับประเด็นทีค่ รูกําลังสนใจเป็นเรือ่ งทีจ่ ะใช้
ศึกษา เมือ่ มีคาํ ถามทีน่ ่ าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็ นประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
จึงร่วมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรือ่ งทีศ่ กึ ษาให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ อาจ
รวมทัง้ การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิมหรือความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้นําไปสู่ความ
เข้าใจเรือ่ ง หรือประเด็นทีจ่ ะศึกษามากขึน้ และมีแนวทางในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขัน้ สํารวจและค้นหา (Exploration) เมือ่ ทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามที่
สนใจศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วให้มกี ารวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบตัง้ สมมติฐาน
กําหนดทาง เลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
วิธกี ารตรวจสอบทําได้หลายวิธ ี เช่น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
ช่วยในการสร้างสถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอย่างเพียงพอทีจ่ ะนําไปใช้ในขัน้ ต่อไป
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3. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมือ่ ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการสํารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อสนเทศทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลทีไ่ ด้ในรูปต่างๆ
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขัน้ นี้
เป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุ นสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นทีก่ ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรูแ้ ละช่วยให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม หรือแนวคิดทีไ่ ด้คน้ คว้าเพิม่ เติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปทีไ่ ด้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ถ้าใช้อธิบายเรือ่ งต่างๆ ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึง่ จะช่วยเชื่อมโยงกับ
เรือ่ งต่างๆ ทําให้เกิดความรูก้ ว้างขวางขึน้
5. ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด จากนัน้ จึงนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในเรือ่ งอื่นๆ
การนําความรู้ และแบบจําลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์หรือเรือ่ งอื่นๆ

ภาพประกอบ 7 วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
ทีม่ า : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2544). คู่มอื การจัดการ
เรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ . หน้า 80.
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าในการสอนเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ครูควรจัด
ประสบการณ์ให้นกั เรียนโดยคํานึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) การศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมซึง่
มีจดุ มุง่ หมายในการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่องค่านิยมและทัศนคติ 2) การศึกษาเพื่อ
สิง่ แวดล้อม เป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนค้นหาการตอบสนองของตนเองต่อสิง่ แวดล้อม ต่อความ
สัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และประเด็นทางสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางด้านทัศนคติ
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และค่านิยม รวมทัง้ หลักการของความเข้าใจและพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อการพัฒนาอันยังยื
่ น และ
การใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างระมัดระวัง และ3) การศึกษาในหรือผ่านสิง่ แวดล้อม โดยใช้สงิ่ แวดล้อมเป็น
แหล่งวิทยาการในการเรียนรูท้ งั ้ ทางธรรมชาติ และทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ทํา ให้เกิดพัฒนการอย่างยิง่ ทาง
ด้านความรูแ้ ละความเข้าใจ การใช้สงิ่ แวดล้อมในฐานะแหล่งวิทยาการในการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
จึงเป็นสิง่ ทีห่ าค่าไม่ได้ในการช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทีต่ อ้ งการเสริมสร้ างช่วยให้นกั เรียนได้
ตัดสินใจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและเพื่อสิง่ แวดล้อมต่อไป
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วฏั จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5Es) นับว่ามี
ความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา หรือวิชาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทํา
ให้นกั เรียนได้สมั ผัสและมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม เพื่อนําประสบการณ์ใหม่ปรับให้เข้ากับ
ประสบการณ์เดิม หรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยตนเองโดยมีครูคอยช่วยเหลือ และอํานวยความ
สะดวก ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงสนใจการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน โดยนําวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
ตามทีส่ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรู้
สิง่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย

8. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับการรู้สิ่งแวดล้อม

8.1 ความหมายของการรู้สิ่งแวดล้อม
ฮาเรส; และคนอื่นๆ (Hares; et al. 2006: 129) กล่าวไว้ว่า การรูส้ งิ่ แวดล้อม
(Environmental Literacy) หมายถึง การรับรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และระบบนิเวศ เป็นต้น ส่วนซาชารี; และ
คนอื่นๆ (Zachary; et al. 2008: 3) กล่าวว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อมเป็ นคําทีใ่ ช้กนั ทัวไปในสถาบั
่
น
การศึกษาเพื่ออ้างถึงรูปแบบของการทําความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ได้จาํ กัดเพียงแค่ให้
ความรูใ้ นเรือ่ งสภาพแวดล้อมและปญั หาสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ แนร์, โจนส์; และไวท์ (Nair; Jones;
& White. 2008: 58) กล่าวไว้ว่า การรูส้ งิ่ แวดล้อม คือระดับความสามารถในการเข้าใจในบริบทของ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล และการตัดสินใจเกีย่ วกับปญั หา
สิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ ส่วนสวานีโพเอล, ลอบเซอร์; และชาร์โก(Swanepoel; Loubser; & Chacko.
2002: 282) ได้กล่าวถึงการรูส้ งิ่ แวดล้อมไว้ว่า เป็นความสามารถในการตระหนัก ถึงสิง่ แวดล้อมของ
คนหนึ่งๆ นอกจากนี้ The Partnership for 21st Century Skills (2012: ออนไลน์) ระบุว่าการรู้
สิง่ แวดล้อมเป็ นหนึ่งในความรูห้ ลักสําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย 1) ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์และเงือ่ นไขโดยเฉพาะผลต่ออากาศ
สภาพภูมอิ ากาศ ทีด่ นิ อาหาร พลังงาน นํ้า และระบบนิเวศ 2) แสดงให้เห็นถึงความรูแ้ ละความ
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เข้าใจในผลกระทบของสังคมต่อธรรมชาติของโลก เช่น การเจริญเติบโตของประชากร การพัฒนา
ประชากร อัตราการบริโภคทรัพยากร เป็นต้น 3) ตรวจสอบและวิเคราะห์ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมและ
ให้ขอ้ สรุปทีถ่ ูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ 4) ดําเนินการทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวมต่อสิง่ แวดล้อม เช่น
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการเกีย่ วกับปญั หาสิง่ แวดล้อม
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั พอจะสรุปได้ว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อม หมายถึง ความรู้ ความ
เข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สกึ และการแสดงออก หรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียน
8.2 องค์ประกอบของการรู้สิ่งแวดล้อม
แมคเบท; และคนอื่นๆ (McBeth; et al. 2011: 6); และฮอลเวค; และคนอื่นๆ
(Hollweg; et al. 2011: 2-3-2-4) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการรูส้ งิ่ แวดล้อมประกอบด้วย
1) ความรูด้ า้ นนิเวศวิทยา(Ecological Knowledge) 2) ด้านความรูส้ กึ หรืออารมณ์ต่อสิง่ แวดล้อม
(Environmental Affect) 3) ด้านทักษะ (Cognitive Skills) และ4) ด้านพฤติกรรม (Behavior) ส่วน
เมลโล โอไบรเอน (Mello O’Brien. 2007: 32) กล่าวว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อมประกอบด้วย ด้านความ
ตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้
เมอร์ฟี (Murphyl. 2002: i); เนเกิฟ; และคนอื่นๆ (Negev; et al. 2008: 5); เคเนิล; และแนคลิค
(Krnel; & Naglic. 2009: 6) กล่าวไว้ว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อมประกอบด้วยด้านความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรม ส่วนอีโดแกน; และคนอื่นๆ (Erdogan; Kostova; & Marcinkowskil. 2009: 16-17)
อธิบายว่าการรูส้ งิ่ แวดล้อมประกอบด้วย 1) ความรูด้ า้ นนิเวศวิทยา และธรรมชาติ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเด็นและปญั หาสิง่ แวดล้อม 3) ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐสังคม และการเมือง 4) ด้านทักษะ 5) ด้าน
เจตคติ หรืออารมณ์ ความรูส้ กึ และ 6) ด้านพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ส่วนสวานีโพเอล; ล๊อบเซอร์;
และชาร์โก (Swanepoel; Loubser; & Chacko. 2002: 282) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) ความตระหนัก 2) ความรู้ 3) เจตคติ และ4) การมีส่วนร่วม (รายละเอียดดังตาราง 3)
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ตาราง 3 องค์ประกอบของการรูส้ งิ่ แวดล้อม
องค์ประกอบของการรูส้ ิ่ งแวดล้อม
- ความรูด้ า้ นนิเวศวิทยา และธรรมชาติ
- ความรูเ้ กีย่ วกับประเด็น และปญั หา
สิง่ แวดล้อม
- ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- การคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
- ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐสังคม และการเมือง
- ด้านทักษะทางสิง่ แวดล้อม
- ความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม
- ด้านเจตคติ อารมณ์ ความรูส้ กึ ต่อ
สิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
- การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสิง่ แวดล้อม

1
-

2
-

3
-

นักวิ ชาการ / นักการศึกษา
4
5
6
7
8
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-

-

-

-

-

-
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-
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-
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-


-


-

9
-

10


11


เอกสารอ้างอิ ง
1 = Charles. (1996)
2 = Swanepoel; Loubser; & Chacko.
(2002)
3 = Murphy. (2002)
4 = Mello O’Brien. (2007: 32)
5 = Peer; Goldman; & Yavetz. (2007)
6 = Chu, H. E.; et al, (2007)
7 = Negev; et al. (2008)
8 = Erdogan; et al. (2009)
9 = Krnel; & Naglic. (2009)
10 = Hollweg; et al. (2011)
11 = McBeth; et al. (2011)
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จากทีก่ ล่าวมาสรุปได้ว่าองค์ประกอบของการรูส้ งิ่ แวดล้อมมีดงั นี้ คือ 1) ด้านความรู้
2) ด้านเจตคติ และ3) ด้านพฤติกรรม ทัง้ นี้อาจจะมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันได้บา้ ง สําหรับการ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สงั คราะห์องค์ประกอบของการรูส้ งิ่ แวดล้ อมจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และจากการ
พิจารณาสาระการเรียนรูใ้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ของโรงเรียนเมืองถลาง
จังหวัดภูเก็ต จึงกําหนดองค์ประกอบของการรูส้ งิ่ แวดล้อมไว้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม 2) ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และ3) ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
8.2.1 ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
8.2.1.1 ความหมายของความรู้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 232) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2555:
ออนไลน์) ให้คาํ จํากัดความของความรูท้ ส่ี อดคล้องกัน คือเป็นสิง่ ทีส่ งสมมาจากการศึ
ั่
กษาเล่าเรียน
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิ และทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศทีไ่ ด้รบั มาจากประสบการณ์ หรือสิ่งทีไ่ ด้รบั มาจากการได้ยนิ ได้ฟงั การคิดหรือการ
ปฏิบตั ิ ส่วนนํ้าทิพย์ วิภาวิน (2547: 86) ให้ความหมายของความรูไ้ ว้ว่า เป็ นผลทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
เกิดจากความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนรู้ เป็ นความสามารถในการระลึกออกในสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าแล้ว สําหรับ
ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ (2550: 3) ระบุว่า ความรู้ คือกรอบของการประสมประสานระหว่าง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรูใ้ นบริบท และความรูแ้ จ้งอย่างชัดเจนนอกจากนี้ราชบัณฑิตยสถาน
(2551: 248) กล่าวไว้ว่า ความรู้ คือ สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ ทีบ่ ุคคลรวบรวมได้จาก
ประสบการณ์ในวิถชี วี ติ ความรูเ้ ป็ นผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
สังคม และเทคโนโลยี บุคคลเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรม การรับรู้ การคิด และการฝึกปฏิบตั ิ จนสามารถสรุปสาระความรูแ้ ละนําไปใช้ประโยชน์ได้
หรือพัฒนาไปสู่ระดับดีทส่ี งู ขึน้
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาความหมายของคําว่าความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั
สามารถกล่าวได้ว่า เป็ นความเข้าใจ ในสิง่ ทีเ่ รียนรู้ เข้าใจแนวคิด หลักการ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ทางด้านสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และสามารถนําความรู้ แนวคิด หรือหลักการเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อสิง่ แวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม
8.2.1.2 ประเภทของความรู้
จิรประภา อัครบวร; จารุวรรณ ยอดระฆัง; และอนุ ชาติ เจริญวงศ์มติ ร (2552: 32)
ได้แบ่งประเภทของความรูไ้ ว้ 2 ประเภท คือ 1) ความรูท้ ฝ่ี งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) คือภูม ิ
ความรูท้ อ่ี ยูใ่ นตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ และ 2) ความรูท้ ่ี
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือความรูภ้ ายนอกตัวบุคคลทีเ่ ป็นทางการและเป็นระบบ ซึง่ ถูก
บันทึกและถ่ายทอดออกมาในรูปของสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มอื เอกสาร และ วีดทิ ศั น์
เป็นต้น
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8.2.1.3 ระดับของความรู้
บลูม; และคนอื่นๆ (Bloom; et al. 1971: 65) ได้จาํ แนกระดับความรูไ้ ว้ 6 ระดับ
คือ 1) ระดับความจํา หรือระดับทีร่ ะลึกได้ (Recall) 2) ระดับความเข้าใจ (Comprehensive)
3) ระดับการนําไปใช้ (Application) 4) ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) 5) ระดับการสังเคราะห์
(Synthesis) และ 6) ระดับการประเมินค่า (Evaluation)
8.2.1.4 เนื้ อหาความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวัดความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมนัน้ มีหลากหลายขึน้ อยูก่ ับ
วัตถุประสงค์ของผูศ้ กึ ษา ดังเช่น เมอร์ฟี และออลซัม (Murphy; & Olson. 2008: 2-3) ได้กําหนด
ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม เป็ นข้อคําถามเกีย่ วกับข้อเท็จจริงด้านสิง่ แวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) ข้อคําถามความรูท้ วไปด้
ั ่ านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ความรูเ้ รือ่ งหมอกควัน แก๊สเรือนกระจก การ
สูญพันธุข์ องสัตว์ปา่ ปญั หาขยะในท้องถิน่ พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า เป็นต้น และ2) เป็นข้อคําถามความรูเ้ ฉพาะ
ด้านพลังงาน ได้แก่ การใช้พลังงานในบ้านเรือน การใช้เชือ้ เพลิง การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
ส่วนมานส์; คาร์; และมอร์วนั (Mancl; Carr; & Morrone. 1999: 58) ได้สาํ รวจความรูห้ ลักทาง
นิเวศวิทยาของประชาชนในรัฐโอไฮโอ (Ohio) โดยความรูท้ ว่ี ดั ประกอบด้วยเรือ่ งชีวภูมศิ าสตร์
(Biogeography) โลกของสิง่ มีชวี ติ (The Earth as a Biosphere) การเปลีย่ นแปลงแทนที่
(Ecological Successtion) ปฏิสมั พันธ์ทางชีวภาพ (Biotic Interaction) ความสําคัญของความ
หลากหลาย (The Importance of Diversity) และวัฏจักรของสาร (Principle of Materials Cycling)
นอกจากนี้ เออร์โดแกน; คอสโตวา; และมาร์ซนิ คอฟสกิ (Erdogan; Kostova; & Marcinkowski.
2009: 16) ได้กําหนดประเด็นด้านความรูส้ งิ่ แวดล้อมไว้ดงั ต่อไปนี้ คือ ความรูด้ า้ นนิเวศวิทยา และ
ธรรมชาติ ความรูเ้ กี่ยวกับประเด็น และปญั หาสิง่ แวดล้อม และความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐสังคม และ
การเมือง เป็ นต้น แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กําหนดองค์ประกอบของความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม 2) ด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และ
3) ด้านปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ วัดได้จากแบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ทีผ่ วู้ จิ ยั และครูผสู้ อนร่วมสร้างขึน้ ตามพฤติกรรมการวัดด้านพุทธิพสิ ยั ของบลูม; และคนอื่นๆ
(Bloom; et al. 1971: 65) 6 ด้าน คือ 1) ด้านความจํา 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านการนําไปใช้
4) ด้านการวิเคราะห์ 5) ด้านการสังเคราะห์ และ 6) ด้านการประเมินค่า ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จํานวน 60 ข้อ โดยแบ่งเป็นด้านสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
จํานวน 15 ข้อ ด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม จํานวน 20 ข้อ และด้านปญั หาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจํานวน 25 ข้อ
8.2.2 เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
8.2.1.1 ความหมายของเจตคติ
ได้มนี กั การศึกษาให้ความหมายของเจตคติ ไว้ดงั นี้ กู๊ด (Good. 1973: 49);
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อนาสตาซี (Ansatasi. 1976: 453); และฟิชไบน์; แอ็ทเจน (Fishbein; & Ajzen. 1975: 6); เลฟตัน;
และลอร่า (Lefton; & Laura. 1984: 354); ศักดิ ์ สุนทรเสณี (2531: 2); และสุรางค์ โค้วตระกูล
(2554: 366) กล่าวถึงเจตคติทส่ี อดคล้องกัน คือ เจตคติเป็ นความโน้มเอียงของพฤติกรรมทีจ่ ะ
แสดงออกในทางทีช่ อบ หรือไม่ชอบต่อบุคคลอื่นหรือต่อสิง่ ต่างๆ ส่วนล้วน สายยศ; และอังคณา
สายยศ (2543 : 54) กล่าวไว้ว่า เจตคติ หรือทัศนคติ ถือเป็ นความรูส้ กึ เชื่อ ศรัทธาต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
จนเกิดความพร้อมทีจ่ ะแสดงการกระทําออกมาซึง่ อาจจะไปในทางทีด่ หี รือไม่ดกี ไ็ ด้ นอกจากนี้
บัณฑิต ดุลยรักษ์ (2542: 79); พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543: 106); และสุชา จันทน์เอม (2544: 270) ให้
ความหมายของเจตคติทส่ี อดคล้องกัน กล่าวคือ เจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลต่างๆ อันเป็น
ผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ ต่างๆ ไป
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึง่ อาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรือต่อต้านก็ได้ ส่วนธีรวุฒ ิ เอกะกุล (2542:
3) ได้สรุปไว้ว่า เจตคติเป็ นพฤติกรรม หรือความรูส้ กึ ทางด้านจิตใจทีม่ ตี ่อสิง่ เร้าใดสิง่ เร้าหนึ่งรวมทัง้
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ เร้า หรือประสบการณ์ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง และ
ราชบัณฑิตยสถาน (2551: 31) ระบุว่าเจตคติ คือ ความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งโน้มเอียงไปทางบวก
หรือลบ ซึง่ เกิดจากองค์ประกอบทางอารมณ์ หรือจิตใจ เช่น ความรัก ความเกลียด และองค์ประกอบ
ทางด้านความรู้ ความคิดเห็น เจตคติทเ่ี กิดขึน้ มักส่งผลต่อพฤติกรรมบุคคล
กล่าวโดยสรุป เจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ความคิดเห็น ความเชื่อ ท่าทีหรือ
ความพร้อมซึง่ ทําให้บุคคลมีแนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ เจตคติทางบวกจะ
แสดงออกในลักษณะ ความพอใจ สนใจ ความชอบ อยากปฏิบตั ิ และอีกลักษณะหนึ่งคือ เจตคติ
ทางลบจะแสดงออกในลักษณะความเกลียด ไม่พงึ พอใจ ไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้เจตคติอาจ
แสดงออกในลักษณะเป็ นกลาง เช่น รูส้ กึ เฉยๆ ไม่รกั ไม่ชอบ หรือไม่แน่ ใจ
เมือ่ พิจารณาถึงความหมายของคําว่า เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม สามารถกล่าวได้ว่า
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม โดยมี
แนวโน้มทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมในการอนุรกั ษ์ การป้องกัน หรือการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม
8.2.1.2 องค์ประกอบของเจตคติ
ซาฟเวอร์ (Shaver. 1977: 168-170); เลฟตัน; และลอร่า (Lefton; & Laura.
1984: 354); เชิดศักดิ ์ โฆวาสินธุ์ (2520: 40-41); ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 3-4); ศักดิ ์ สุนทรเสณี
(2531: 4-5); เพราพรรณ เปลีย่ นภู่ (2542: 99-100); ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ (2543:
59-60); สุชา จันทน์เอม (2544: 271); และสุรางค์ โค้วตระกูล (2554: 367) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของเจตคติทส่ี อดคล้องกัน ซึง่ มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. องค์ประกอบด้านสติปญั ญา (Cognitive Component) ได้แก่ความรู้ ความคิด
ความเข้าใจ และความเชื่อของบุคคลเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ จากการได้รบั รูป้ ระสบการณ์ หรือข้อมูล
เกีย่ วกับสิง่ นัน้ ก่อนจึงจะสามารถกําหนดท่าทีความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้านัน้ ได้ หากมีความรู้ ความเข้าใจ
หรือความเชื่อว่าสิง่ ใดดี ก็จะมีเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ นัน้
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2. องค์ประกอบด้านท่าทีความรูส้ กึ (Affective Component) เป็นส่วนประกอบ
ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ซึง่ จะเป็ นตัวเร้าความคิดอีกต่อหนึ่ง เช่น ถ้าบุคคลมีความรูส้ กึ ทีด่ หี รือไม่ด ี
ขณะทีค่ ดิ สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง แสดงว่าบุคคลมีความรูส้ กึ ในด้านบวกและลบตามลําดับต่อสิง่ นัน้ ซึง่
ความรูส้ กึ เหล่านี้จะเกิดขึน้ โดยมีความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์เกีย่ วกับสิง่ นัน้ ๆ ของแต่ละ
บุคคลเป็นตัวกําหนด
3. องค์ประกอบด้านปฏิบตั ิ หรือพฤติกรรม (Behavior Component) เป็ น
องค์ประกอบทีม่ แี นวโน้มในทางปฏิบตั หิ รือมีสงิ่ เร้าทีเ่ หมาะสมจะเกิดการปฏิบตั อิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ทัง้
ด้านบวก หรือด้านลบ เช่น การยอมรับ การไม่ยอมรับ ความเต็มใจหรือไม่เต็มใจ
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทัง้ สามด้าน คือ ด้านสติปญั ญา ด้านท่าที
ความรูส้ กึ และด้านปฏิบตั ิ หรือพฤติกรรม ของเจตคติมคี วามสัมพันธ์กนั เพราะการแสดงออก
ทางด้านท่าทางหรืออารมณ์ ย่อมทําให้เกิดความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันได้ ในทางกลับกันความรูส้ กึ นึก
คิดก็ส่งผลถึงการแสดงออกทางด้านท่าทางและอารมณ์ ส่วนไฮน์; ฮันเกอร์ฟอร์ด; และโทเมรา
(Hines; Hungerford; & Tomera. 1986: 1-8) อธิบายว่าเจตคติดา้ นสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
ตัวแปรทางจิตวิทยาทีค่ รอบคลุม 1) ด้านเจตคติ (Attitudes) ซึง่ เป็ นความรูส้ กึ ทัวไปที
่ บ่ ุคคลมีต่อ
ระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม ความรูส้ กึ และความสนใจในประเด็นสิง่ แวดล้อม และความรูส้ กึ ทีน่ ําไปสู่
การลงมือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม 2) ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) เป็ น
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีส่ ญ
ั ญากับสิง่ แวดล้อมในประเด็นต่างๆ เช่น การลดมลพิษทางอากาศ การนํา
วัสดุไปรีไซเคิล เป็ นต้น และ 3) ความเชื่อมันในตนเอง
่
(Locus of Control) เป็นความเชื่อมันใน
่
ความสามารถของบุคคลทีจ่ ะนําไปสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ตนเอง
8.2.1.3 วิ ธีการส่งเสริ มการเกิ ดเจตคติ
เอ็ททิงเกอร์; ครูกส์; และสไตน์ (Ettinger; Crooks; & Stein. 1994: 672-673)
อธิบายว่าเจตคติเกิดจาก 1) การสังเกตพฤติกรรม(Behavioral Observation) บุคคลจะสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลอื่น และเลียนแบบบุคคลนัน้ ๆ นอกจากนี้บุคคลจะสังเกตพฤติกรรมตนเอง
เจตคตินําไปสู่การแสดงพฤติกรรม แต่บางครัง้ พฤติกรรมทําให้เกิดเจตคติได้ 2) จากการเรียนรู้
(Learning Attitude) โดยกระบวนการวางเงือ่ นไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) หรืออาจ
เกิดจากได้รบั คําชมเชย การยินยอม และการยอมรับ ซึง่ เป็ นการวางเงือ่ นไขแบบเสริมแรง
(Operant Conditioning) และ 3) จากได้รบั ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) เป็ นเจตคติท่ี
เกิดขึน้ โดยการเรียนรูส้ งิ่ นัน้ ๆ ด้วยตนเอง ซึง่ อาภรณ์ ใจเทีย่ ง (2540: 64-65) ได้สรุปวิธกี ารส่งเสริม
การเกิดเจตคติ ไว้ดงั นี้ คือ
1. ให้ขอ้ เท็จจริงทีถ่ ูกต้องแก่ผเู้ รียน หรือจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียนเพื่อนําไป
พิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับ
2. ให้คาํ แนะนํา ให้ความรูเ้ พิม่ เติมจากผูร้ ู้ หรือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
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3. จัดกิจกรรมเร้า หรือกระตุน้ หรือให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ ตรง ได้พบ ได้สมั ผัสด้วยตนเอง
4. สร้างความประทับใจแก่ผเู้ รียน
5. ส่งเสริมการอ่าน
นอกจากนี้ บัณฑิต ดุลยรักษ์ (2542: 162) กล่าวไว้ว่ากระบวนการสร้างให้
นักเรียนเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม คือการจัดประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรียนได้มโี อกาสสืบเสาะ
และพิสจู น์ความสัมพันธ์ของตนเองกับสิง่ แวดล้อม
จากวิธกี ารส่งเสริมการเกิดเจตคติทก่ี ล่าวมาข้างต้น เช่น จัดกิจกรรมเร้า หรือ
กระตุน้ ผูเ้ รียน หรือการให้ผเู้ รียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศ และประสบการณ์ตรง
เป็นต้น ผูว้ จิ ยั จะใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมการเกิดเจตคติ ทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขัน้ จากแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ในอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
8.2.1.4 การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติ ไพศาล หวังพานิช (2526: 147-148) ได้เสนอหลักการวัดเจตคติ
ไว้ดงั นี้
1. ข้อตกลงเบือ้ งต้น (Basic Assumption) เกีย่ วกับการวัดเจตคติ คือ
1.1 ความคิดเห็น ความรูส้ กึ หรือเจตคติของบุคคลนัน้ จะคงอยูช่ ่วงระยะ
เวลาหนึ่งเพราะความรูส้ กึ นึกคิดของคนเรานัน้ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา จะต้องมีช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่งทีค่ วามรูส้ กึ ของคนเรามีความคงที่ ทําให้สามารถวัดได้
1.2 เจตคติของบุคคลนัน้ ไม่สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้โดยตรง การวัดจึง
เป็นแบบทางอ้อม โดยวัดแนวโน้มทีบ่ ุคคลนัน้ แสดงออกหรือประพฤติอยูเ่ สมอ
1.3 เจตคติของบุคคลนัน้ นอกจากจะแสดงออกในรูปทิศทางของความรูส้ กึ
นึกคิดแล้วยังมีการเสดงออกในรูปขนาด หรือปริมาณความคิด ความรูส้ กึ นึกคิดนัน้ อีกด้วย จึงทําให้
ทราบระดับความมากน้อย หรือความเข้มข้นของเจตคติด้วย
2. การวัดเจตคติมอี งค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ตัวบุคคลทีจ่ ะวัด, สิง่ เร้า และการ
ตอบสนองซึง่ จะออกมาในระดับสูง-ตํ่า หรือ มาก-น้อย
3. สิง่ เร้าทีน่ ิยมใช้ คือ ข้อความวัดเจตคติ (Attitude Statement) ซึง่ เป็นสิง่ เร้า
ทางภาษาทีใ่ ช้อธิบายคุณค่า คุณลักษณะของสิง่ นัน้ เพื่อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับ
ความรูส้ กึ (Attitude Continum หรือ Scale) เช่น มาก ปานกลาง น้อย เป็ นต้น
4. การวัดทัศนคติของบุคคลเกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง จะต้องถามคุณค่าและ
ลักษณะในแต่ละด้านของเรือ่ งนัน้ ออกมาแล้วนําผลซึง่ เป็นส่วนประกอบย่อยมาสรุปรวมเป็นเจตคติ
ของบุคคลนัน้
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5. การวัดเจตคติตอ้ งคํานึงถึงความเทีย่ งตรง (Validity) ของการวัดเป็นพิเศษ คือ
ต้องพยายามให้ผลของการวัดทีไ่ ด้ตรงกับความเป็นจริงของบุคคลทัง้ ในแง่ทศิ ทางและระดับ
นอกจากนี้ เอ็ดเวิรด์ (Edwards. 1957: 3-16); ศักดิ ์ สุนทรเสณี (2531: 16-18);
รวีวรรณ อังคนุ รกั ษ์พนั ธุ์ (2533: 17-29); เพราพรรณ เปลีย่ นภู่ (2542: 107); ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ (2543: 60-63); และธีรวุฒ ิ เอกะกุล (2542: 18) ได้กล่าวถึงวิธกี ารวัดเจตคติ ซึง่
สรุปได้น้ี คือ
1. การสัมภาษณ์ เป็นวิธที ง่ี า่ ย และตรงไปตรงมามากทีส่ ุด แต่มขี อ้ เสียทีอ่ าจจะ
ไม่ได้รบั คําตอบทีจ่ ริงใจ เนื่องจากผูต้ อบอาจบิดเบือนคําตอบเพราะมีความเกรงกลัวต่อการแสดง
ความคิดเห็น ซึง่ มีวธิ กี ารแก้ไข คือ ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งสร้างบรรยากาศให้ผตู้ อบรูส้ กึ เป็นอิสระ และ
แน่ใจว่าผูส้ มั ภาษณ์จะเก็บคําตอบเป็ นความลับ หรือนําเสนอในภาพรวม และผูส้ มั ภาษณ์จะต้อง
เตรียมข้อรายการทีจ่ ะสัมภาษณ์ไว้เป็ นอย่างดี
2. การสังเกต เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ตรวจสอบบุคคลอื่นโดใช้ประสามสัมผัส หู และตา
เป็นสําคัญ และจดบันทึกพฤติกรรมของแต่ละบุคคลอย่างมีแบบแผน เพื่อทีจ่ ะได้ทราบว่า บุคคลที่
เราสังเกตมีเจตคติ ความเชื่อ หรืออุปนิสยั เป็ นอย่างไร
3. การรายงานตนเอง เป็นวิธที ใ่ี ห้ผถู้ ูกสอบวัดแสดงความรูส้ กึ ของตนตามสิง่ เร้า
ทีไ่ ด้สมั ผัส
4. เทคนิคจินตนาการ วิธนี ้อี าศัยสถานการณ์หลายๆ อย่างไปเร้าผูส้ อบ เช่น
ประโยคทีไ่ ม่สมบูรณ์ ภาพแปลกๆ เป็ นต้น เมือ่ ผูสอบเห็นสิง่ เร้าก็จะจินตนาการออกมา แล้วนํามา
ตีความหมาย
5. เทคนิคการฉายออก เป็นการวัดเจตคติโดยการให้สร้างจินตนาการจากภาพ
โดยใช้ภาพเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลนัน้ ตอบสนองออกมาให้มากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้เพื่อทีจ่ ะใช้เป็ น
ตัวชีว้ ดั เจตคติของบุคคลนัน้
6. การวัดทางสรีรภาพ ซึง่ ต้องอาศัยเครือ่ งมือไฟฟ้า แต่สร้างเฉพาะเพื่อจะวัด
ความรูส้ กึ อันจะให้พลังงานไฟฟ้าในร่างกายเปลีย่ นแปลง เช่น ถ้าดีใจเข็มจะชี้ อย่างหนึ่ง เสียใจเข็มจะ
ชีอ้ กี อย่างหนึ่ง เป็ นต้น
พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543: 106) ได้กล่าวไว้ว่ามาตรการวัดเจตคติทใ่ี ช้ในการวิจยั
มีอยูห่ ลายชนิด แต่ทน่ี ิยมใช้กนั มีอยู่ 3 ชนิด คือ 1) วิธขี องเทอร์สโตน 2) วิธขี องลิเคิรท์ และ3) วิธใี ช้
ความหมายทางภาษา ซึง่ วัฒนา ศรีสตั ย์วาจา (2534: 37); เพราพรรณ เปลีย่ นภู่ (2542: 107);
พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543: 107) กล่าวไว้ว่าวิธขี องลิเคิรท์ เป็ นทีน่ ิยมใช้กนั มาก ส่วนสุชา จันทน์เอม
(2544: 272) อธิบายว่าการวัดเจตคติดว้ ยวิธนี ้ีประกอบด้วยประโยคต่างๆ ซึง่ แต่ละประโยคผูถ้ ูกทดสอบจะแสดงความรูส้ กึ ของตนออกม 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ นอกจากนี้ พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543: 107-108) ได้อธิบายถึงขัน้ ตอนการสร้าง
มาตรวัดเจตคติของลิเคิรท์ ไว้ดงั นี้
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1. ตัง้ จุดมุง่ หมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาเจตคติของใครทีม่ ตี ่อสิง่ ใด
2. ให้ความหมายของเจตคติทจ่ี ะศึกษานัน้ ให้เด่นชัด เพื่อให้ทราบว่าสิง่ ทีเ่ ป็น
ข้อความทางเจตคติทต่ี อ้ งการวัดคืออะไร ประกอบด้วยคุณลักษณะใดบ้าง
3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ของสิง่ ทีจ่ ะศึกษาซึง่ ประกอบ ด้วย
ข้อความทัง้ ในทางบวก และในทางลบ
4. ตรวจสอบข้อความทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ อาจทําได้โดยผูส้ ร้างข้อความเองหรือนําไป
ให้ผมู้ คี วามรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ ตรวจสอบ โดยพิจารณาในเรือ่ งของความครบถ้วนของคุณลักษณะของสิง่
ทีต่ อ้ งการศึกษา และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้
5. ทําการทดลองขัน้ ตอนก่อนทีไ่ ปใช้จริง โดยการนําข้อความทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้ว
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและภาษาที่ใช้อกี
ครัง้ หนึ่ง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเทีย่ งตรง ค่าอํานาจจําแนก และค่าความ
เชื่อมันของมาตรการวั
่
ดเจตคติทงั ้ ฉบับ
6. กําหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตัวเลือก โดยทัวไปที
่ น่ ิยมใช้ คือ
กําหนดคะแนนเป็ น 5 4 3 2 1 หรือ 4 3 2 1 0 สําหรับข้อความทางบวก และ 1 2 3 4
5 หรือ 0 1 2 3 4 สําหรับข้อความทางลบ
นอกจากนี้ ไพศาล หวังพานิช (2523: 222-223); ศักดิ ์ สุนทรเสณี (2531: 4142); จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ (2538: 47); ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ (2543: 90) ได้กล่าว
ไว้ว่า ในการเขียนข้อความ หรือประโยคเพื่อแสดงความรูส้ กึ ข้อความควรมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) เป็ น
ข้อความทีแ่ สดงความเชื่อและความรูส้ กึ ต่อสิง่ ทีต่ อ้ งการ 2) ไม่เป็นการแสดงถึงความเป็นจริง 3) มี
ความแจ่มชัด สัน้ มีขอ้ มูลเพียงพอสําหรับการตัดสิน 4) มีทงั ้ ข้อความทางบวก และทางลบ 5) ควร
หลีกเลีย่ งคําปฏิเสธซ้อน และ6) ข้อความเดียวควรมีเพียงความเชื่อเดียว
สําหรับแบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ดันแลพ (Dunlap. 2008: 3) กล่าวไว้ว่า
ถูกพัฒนาขึน้ ในปี 1978 เรียกว่า New Environmental Paradigm หรือ NEP ซึง่ มีการนําไปใช้อย่าง
แพร่หลาย และได้มกี ารพัฒนามาเป็ น New Ecological Paradigm Scale ในปี 2000 โดย ดันแลพ;
แวน ลี; เมติก; และเอมเม็ท โจน (Dunlap; Van liere; Mertig; & Emmet Jones. 2000: 425-442)
ซึง่ มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายเช่นกัน แต่สาํ หรับการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมทีด่ ดั แปลงจากมิลฟ้อน และดักคิ
๊ ท (Milfont; &
Duckitt. 2010) ซึง่ ได้พฒ
ั นามาจากนักการศึกษาหลายท่าน รวมทัง้ ของดันแลพ; และแวน ลี
(Dunlap; & Van Liere. 1978); และดันแลพ; แวน ลี; เมติก; และเอมเม็ท โจน (Dunlap; Van liere;
Mertig; & Emmet Jones. 2000) ซึง่ ประกอบ ด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ 1) ความเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติ 2) การสนับสนุ นเกีย่ วกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3) แรงจูงใจใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การคุกคามสิง่ แวดล้อม และ 5) ความห่วงใยในธรรมชาติและ
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ดุลยภาพของสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
วิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยทุกมาตรการวัดจะประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) และข้อความ
เชิงนิเสธ (Negative)
8.2.3 พฤติ กรรมที่พึงปฎิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
8.2.3.1 ความหมายของพฤติ กรรม
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 768) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่าเป็นการกระทํา หรืออาการแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด
และความรูส้ กึ เพื่อตอบสนองสิง่ เร้า ส่วนประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 15) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
หมายถึง กิจกรรมทุกประเภททีม่ นุ ษย์กระทํา ไม่ว่าจะสังเกตได้หรือไม่กต็ าม ซึง่ สอดคล้องกับสุชาดา
สุธรรมรักษ์ (2531: 6-7) ทีก่ ล่าวไว้ว่า พฤติกรรม คือการกระทําทุกอย่างของมนุษย์ ซึง่ แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมทีก่ ระทําแล้วผูอ้ ่นื สามารถสังเกตได้ และ
2) พฤติกรรมภายใน เป็ นพฤติกรรมภายในใจของมนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ แล้วไม่สามารถสังเกตเห็นได้
ผูก้ ระทําพฤติกรรมนัน้ ๆ เท่านัน้ ทีจ่ ะรูว้ ่าพฤติกรรมภายในเกิดขึน้ แล้วหรือไม่ ส่วนประสิทธิ ์ ทองอุ่น;
และคนอื่นๆ (2542: 4) อธิบายว่าพฤติกรรม คือการกระทํา การแสดงอาการ หรืออากัปกริยาของ
อินทรีย์ (Organism) นอกจากนี้ โคลมัส; และแอคเยแมน (Kollmus; & Agyeman. 2002: 240) ได้
อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมสิง่ แวดล้อมเป็ นการกระทําของบุคคลทีจ่ ะพยายามลดจะผลกระทบในทางลบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมได้ว่าเป็ นพฤติกรรมที่มนุษย์ควรกระทํา หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือลงมือปฏิบตั ิ
ในกิจกรรมต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อม และสามารถบอกหรือระบุความสําคัญของพฤติกรรมนัน้ ๆ ต่อการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมได้
8.2.3.2 องค์ประกอบของพฤติ กรรม
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 16-27) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมมีองค์ประกอบอยู่
3 ส่วน คือ
1. พฤติกรรมด้านพุทธิปญั ญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกีย่ วข้อง
กับการรับรู้ การจํา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปญั ญา
การใช้วจิ ารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมด้านนี้ประกอบด้วยความสามารถระดับ
ต่างๆ คือ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) การประยุกต์ หรือนําความรูไ้ ปใช้
(Aplication) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation)
2. พฤติกรรมด้านทัศนคติ ค่านิยม ความรูส้ กึ ชอบ (Affective Domain)
พฤติกรรมด้านนี้ หมายถึง ความสนใจ ความรูส้ กึ ท่าที ความชอบ ไม่ชอบ การให้คุณค่า การรับ
การเปลีย่ นแปลง หรือการปรับปรุงค่านิยมทีย่ ดึ อยู่ ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของ
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บุคคลยากแก่การอธิบาย พฤติกรรมนี้ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ การรับ (Recieving) การ
ตอบสนอง (Responding) การให้ค่า (Valuing) การจัดกลุ่มค่า (Organization) และการแสดง
ลักษณะตามค่านิยมทีน่ บั ถือ (Characterization by a Value)
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) พฤติกรรมด้านนี้ เป็ น
พฤติกรรมทีใ่ ช้ความสามารถในการแสดงออกของร่างกาย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั หิ รือพฤติกรรมที่
แสดงออกและสังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่ง หรืออาจะเป็นพฤติกรรมทีล่ ่าช้า คือบุคคลไม่ได้ปฏิบตั ิ
ทันที แต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบตั ใิ นโอกาสต่อไป พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมขัน้ สุดท้าย ซึง่ ต้อง
อาศัยพฤติกรรมด้านพุทธิปญั ญา และพฤติกรรมด้านทัศนคติเป็นส่วนประกอบ
8.2.3.3 สิ่ งที่มอี ิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรม
ชุดา จิตพิทกั ษ์ (2525: 60-73); และสุชา จันทน์เอม (2544: 277-280) กล่าวไว้ว่า
สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมโดยทัวๆ
่ ไปของมนุษย์มดี งั ต่อไปนี้ คือ
1. ความเชื่อ (Belife) คือ การทีบ่ ุคคลยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆ ซึง่ ของเขาอาจจะ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงก็ได้ คนเรามีความเชื่อแตกต่างกันออกไป ความเชื่อเป็นสิง่
ทีห่ กั ห้ามได้ยาก และมีอทิ ธิพลต่อบุคคลมาก บุคคลใดมีความเชื่ออย่างใดก็จะมีพฤติกรรมเป็ นไป
ตามความเชื่อของเขา
2. ค่านิยม (Value) เป็นเครือ่ งชีแ้ นวปฏิบตั อิ ย่างกว้างๆ แก่บุคคลว่าอะไรที่
เป็นจุดมุง่ หมายของชีวติ สิง่ ใดควรปฏิบตั หิ รือไม่ควรปฏิบตั ิ ค่านิยมอาจได้มาจากการอ่าน คําบอก
เล่า หรือคิดขึน้ มาเองก็ได้
3. บุคลิกภาพ (Peronality) เป็ นคุณลักษณะของแต่ละบุคคลซึง่ มีหลายแบบ
เช่น แบบเผด็จการ เป็ นคนทีช่ อบใช้อํานาจ ไม่เชื่อใครง่าย มีอคติ และแบบประชาธิปไตย ซึง่ เชื่อใน
เรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค บุคลิกภาพแต่ละแบบต่างมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
ทัง้ สิน้
4. สิง่ ทีม่ ากระตุน้ พฤติกรรม (Stimulus Object) สิง่ ทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมนี้จะเป็น
อะไรก็ได้ เช่น คําชม ความชอบ ความสวยงาม เป็ นต้น โดยสิง่ เหล่านี้จะมีความเข้มข้นแตกต่างกัน
ออกไป และสิง่ ทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมอย่างหนึ่งอาจมีพลังกระตุน้ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน
5. เจตคติ (Attitude) เป็ นความรูส้ กึ ท่าทีของบุคคลทีม่ ตี ่อบุคคล วัตถุ สงิ่ ของ
หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรูส้ กึ จะเป็ นไปในทํานองพึงพอใจ หรือไม่พงึ พอใจ เห็นด้ว ย หรือไม่เห็น
ด้วยก็ได้
6. สถานการณ์ (Situation) คือ สภาพแวดล้อมหรือสภาวะทีบ่ ุคคลกําลังจะ
มีพฤติกรรม ซึง่ สถานการณ์เป็ นสิง่ ทีก่ ําหนดพฤติกรรมทีส่ าํ คัญมาก พฤติกรรมของคนเราจะ
แตกต่างกันออกไปตามนิสยั ของแต่ละคน
นอกจากนี้ พรูเนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau; & et al. 2006: 3) ได้สรุปถึงปจั จัยที่
ส่งเสริมพฤติกรรมสิง่ แวดล้อมไว้ 3 กลุ่ม คือ 1) ปจั จัยด้านพุทธิพสิ ยั (Cognitive Factors) ซึง่
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ประกอบด้วย ความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม(Traditional Environmental Knowledge) ความ
ตระหนัก ในปญั หาสิง่ แวดล้อม (Awareness of the Problem) และความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ น
สิง่ แวดล้อม (Environmental Knowledge Centered on Action) 2) ปจั จัยด้านจิตพิสยั (Affective
Factors) ประกอบด้วย การควบคุมตนเองจากภายใน (Internal Locus of Control) การให้
ความสําคัญ (Priorities) ความรูส้ กึ รับผิดชอบ (Feeling of Responsibility) ความตัง้ ใจจริงในการ
ปฏิบตั ิ (Intention to Action) ความรูส้ กึ ผูกพันกับสถานที่ (Place Attachment) ลักษณะบุคลิกภาพ
(Personality Traits) ลักษณะนิสยั (Habits) พฤติกรรมทีด่ งึ ดูดความสนใจ (Attraction Behavior
has for Self) และความรูส้ กึ ประทับใจกับการกระทํา (รูส้ กึ ว่าการกระทํานัน้ ง่ายกว่าทีค่ ดิ ไว้)
3) ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ (Situational Factors) ประกอบด้วยบริบททางสังคม วัฒนธรรม
หรือการเมือง (Political or Sociocultural Context) โอกาสทีไ่ ด้สมั ผัสหรือเผชิญกับปญั หา
สิง่ แวดล้อม (Contact Opportunities with the Problem) ระดับการศึกษา (Education Lavel)
ประสบการณ์เดิมในการมีส่วนร่วม หรือทํากิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อม (Prior Action Opportunities)
เพศ (Gender) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) และการให้ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน
ในการทํางาน (Services Offred to Ease Tasks)
ส่วนฮังเกอร์ฟอร์ด; และโวค (Hungerford; & Volk. 1990: 260-261) ได้ศกึ ษา
ปจั จัยทีส่ ่งเสริมพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ การจัยทีส่ ่งเสริมแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มตัวแปรการนําเข้า (Entry-Level Variables) เป็ นตัวแปรทีด่ งึ ดูด หรือจูงใจให้บุคคลสนใจใน
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม เช่น ความไว หรือความตื่นตัวด้านสิง่ แวดล้อม ความรูเ้ กีย่ วกับนิเวศวิทยา เจตคติ
ต่อปญั หามลพิษ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เป็ นต้น 2) กลุ่มตัวแปรทีแ่ สดงความเป็นเจ้าของ
(Ownership Variables) เป็ นตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบ
ด้วย ความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับประเด็นปญั หาสิง่ แวดล้อม ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมสิง่ แวดล้อมทัง้ ด้าน
บวก และด้านลบ และความมุง่ มันในการศึ
่
กษาประเด็น หรือปญั หาสิง่ แวดล้อม และ 3) กลุ่มตัวแปร
ทีเ่ กีย่ วกับการเสริมสร้างพลัง (Empowerment Variables) ซึง่ เป็ นตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับทักษะปฏิบตั ิ
ด้านสิง่ แวดล้อม และการเชื่อมันในการปฏิ
่
บตั ิ เช่น ความรู้ ทักษะ หรือกลยุทธการปฏิบตั ดิ า้ น
สิง่ แวดล้อม การควบคุมตนเอง และความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทํา เป็นต้น
ดังนัน้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปถึงสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ เช่น ความรู้ ความเชื่อ เจตคติ หรือความสนใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั แสดงถึงความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบทีม่ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมได้ดงั ภาพประกอบ 8

71

-

ความรู้ ความเข้าใจ
ความเชื่อ
ค่านิยม
ฯลฯ

เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม

พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม

ภาพประกอบ 8 องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
8.2.3.1 การวัดพฤติ กรรม
ชัยพร วิชชาวุธ (2523: 58-88) กล่าวว่า การวัดพฤติกรรม สามารถทําได้ 2 วิธ ี
คือ 1) การวัดโดยวิธอี ตั นัย (Subjective Method) และ 2) การวัดโดยวิธปี รนัย (Objective Method)
ซึง่ พอจะสรุปรายละเอียดในการวัดแต่ละวิธไี ด้ดงั นี้
1. การวัดโดยวิธอี ตั นัย เป็นการกําหนดตัวเลขให้กบั พฤติกรรมโดยอาศัความรูส้ กึ
เป็นกณฑ์ ซึง่ สามารถใช้กบั มาตรระดับต่างๆ คือ 1) มาตรจัดประเภท ทําได้โดยการนําเสนอสิง่ เร้า
ซึง่ อาจเป็ นแสง เสียง หรือข้อความต่างๆ ผูต้ อบจะจัดประเภทความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ เร้าตาม
ความรูส้ กึ ของตน เช่น การวัดความไวในการรูส้ กึ การวัดแววอัตโนมัติ การวัดความสนใจ การวัด
ค่านิยม การวัดบุคลิกภาพ และการวัดการรับรูบ้ ุคคล เป็ นต้น 2) มาตรจัดอันดับ สามารถทําได้
โดยการเสนอสิง่ เร้าหลายๆ สิง่ ให้ผรู้ บั การทดลองจัดอันดับความเข้ม หรือความมากน้อยของ
คุณสมบัตบิ างอย่างของสิง่ เร้า 3) มาตรอันตรภาค เป็นการวัดพฤติกรรมทีม่ งุ่ จําแนกความมากน้อย
ของความรูส้ กึ ออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมีความยาวเท่าๆ กัน เช่น แบ่งความรูส้ กึ ชอบออกเป็นช่วง
ต่าง ๆ จาก ชอบน้อยทีส่ ุด ชอบน้อย เฉยๆ ชอบมาก และชอบมากทีส่ ุด ซึง่ ลิเคอร์ท (Likert, 1932
อ้างอิงจาก ชัยพร วิชชาวุธ. 223: 69-70) เป็นผูเ้ สนอวิธกี ารวัดแบบนี้ เรียกว่าการประเมินแบบรวม
ค่า (Summated Rating) หรือ มาตรลิเคิรท์ (Likert Scale) และ 4) มาตรอัตราส่วน สามารถวัดได้
โดยวิธเี ช่นเดียวกับมาตรอันตรภาค
1. การวัดโดยวิธปี รนัย เป็นการกําหนดตัวเลขให้กบั พฤติกรรมตาม
หลักเกณฑ์ภายนอกทีแ่ น่ นอน ไม่ว่าจะกําหนดโดยใครก็จะให้ผลทีเ่ หมือนกัน ซึง่ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 วิธ ี คือ 1) การวัดความถี่ 2) การวัดเวลา 3) การวัดความแรง และ 4) การวัดระยะทาง
สําหรับในครัง้ นี้พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั
ใช้แบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมทีด่ ดั แปลงจาก ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ซึง่
ประกอบ ด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ 1) การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย 2) การอนุรกั ษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4) การคมนาคม
ขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ และ 5) การปฏิบตั ทิ างสังคม หรือตามกฎหมาย ในแต่ละ
มาตรวัดประกอบด้วยการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม และการแสดง
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พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียน โดยด้านการระบุ ความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อม เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี ารวัดของ
ลิเคอร์ท (Likert) 4 ระดับ คือ ไม่มคี วามสําคัญเลย ค่อนข้างสําคัญ มีความสําคัญ และมีความสําคัญ
มาก มาตรวัดละ 5 ข้อ รวมจํานวน 25 ข้อ ส่วนด้านการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียน
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 5
ระดับ คือ ไม่คดิ จะทํา ไม่แน่ ใจ อยากจะทํา ทําบางครัง้ และทําแน่นอน มาตรวัดละ 5 ข้อ รวม
จํานวน 25 ข้อ

9. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับการศึกษานอกห้องเรียน
9.1 ความหมายของการศึกษานอกห้องเรียน
กู๊ด (Good. 1973: 239) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)
ไว้ดงั นี้ คือ เป็ นการเดินทางเพื่อศึกษานอกสถานทีต่ ามจุดประสงค์ของการศึกษา โดยไปศึกษาตาม
สถานทีต่ ่างๆ ทีม่ สี ่อื สําหรับการเรียนรู้ เช่น การไปเยีย่ มชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาน
ประกอบการอื่นๆ ทีน่ กั เรียนสนใจ ส่วนวินยั วีระวัฒนานนท์ (2532: 70) กล่าวไว้ว่าการศึกษานอก
ห้องเรียนเป็ นการนํานักเรียนออกไปนอกห้องเรียน ทําให้ได้เรียนรู้ เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หรือระบบ
นิเวศโดยตรงและนักเรียนได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน ได้สงั เกตเห็นความเป็ นไปในสิง่ แวดล้อม สําหรับ
ดิลลอล; และคนอื่นๆ (Dillon; et al. 2005: 21) ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษานอกห้องเรียน คือ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่นกั เรียนไม่คุน้ เคย หรือไม่สามารถสัมผัสได้จากห้องเรียนปกติ ส่วนไพรเอส
(Priest.1986: 13) อธิบายว่าการศึกษานอกห้องเรียนเป็นกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั จิ ริง เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ สมิท; และคนอื่นๆ (Smith; et al.
1963: 19); แฮมเมอร์แมน; แฮมเมอร์แมน; และแฮมเมอร์แมน (Hammerman; Hammerman; &
Hammerman. 1994: 36); พัลเมอร์; และนีล (Palmer; & Neal.1990: 134); สมสิทธิ ์ จิตรสถาพร
(2535: 12); อิทธิพล เดชน้อย(2547: 7); และสิรวิ รรณ ศรีพหล (2549: 145) ได้กล่าวถึงการศึกษา
นอกสถานทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ว่าเป็นการศึกษาโดยการได้ดู ได้เห็น ได้ยนิ หรือได้สมั ผัสจาก
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรูท้ ม่ี อี ยูจ่ ริงตามสถานทีต่ ่างๆ สําหรับการเรียนการ
สอนเรือ่ งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดความ
เข้าใจและจดจําสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ ช่ี ่วย
พัฒนาสติปญั ญาตลอดจนทักษะทางสังคมอันจะทําให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ มีมโนทัศน์ และเข้าใจ
เรือ่ งทีเ่ รียนอย่างลึกซึง้ ส่วนทิศนา แขมมณี (2553: 343) ระบุว่าการไปทัศนศึกษาเป็นกระบวนการ
ทีผ่ สู้ อนใช้ในการช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดโดยผูส้ อนและนักเรียน
ร่วมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานทีอ่ นั เป็นแหล่งความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ โดยมี
การศึกษาสิง่ ต่างๆ ในสถานทีน่ นั ้ ตามกระบวนการหรือวิธกี ารทีไ่ ด้วางเแผนไว้และมีการอภิปรายสรุป
การเรียนรูจ้ ากข้อมูล ทีไ่ ด้จากศึกษา
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการศึกษานอกห้องเรียน ได้ว่าเป็น
การนํานักเรียนออกไปเรียนรูน้ อกห้องเรียน ในแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ได้
ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ได้พฒ
ั นาทักษะต่างๆ และเป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี ห้กบั การเรียนการ
สอน ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนได้เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้อย่างแท้จริง และยังเป็ นการเชื่อม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครูกบั นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และโรงเรียนกับชุมชน
9.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับการศึกษานอกห้องเรียน
สมิท และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 21); บลาวส์; และคลาวสเมียร์ (Blount; &
Klausmeir.1968: 268-269); แฮมเมอร์แมน; แฮมเมอร์แมน; และแฮมเมอร์แมน (Hammerman;
Hammerman; & Hammerman. 1994: 122); และทิศนา แขมมณี (2553: 343) ได้กล่าวถึงแนวคิด
เกีย่ วกับการศึกษานอกห้องเรียนทีส่ อดคล้องกันซึง่ พอสรุปได้ดงั ต่อไปนี้ คือ เป็นกิจกรรมการศึกษา
หาความรูท้ เ่ี ป็ นประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อนั ทรงคุณค่า
ให้เกิดขึน้ กับนักเรียน ทัง้ ยังเป็ นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ระหว่างครูกบั
นักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง และยังเป็นการจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง (Authentic
Learning) เป็ นการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาในเชิงสร้างสรรค์ ซง่ึ เน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ จริงบนโลก โดยนักเรียนมีโอกาสพบเห็นได้ในชีวติ ประจําวัน และเกิดเจตคติทด่ี ที งั ้ ต่อ
สถานทีแ่ ละต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ ฟอร์ด (Ford. 1972: 7-12); และริกกินสัน; และคนอื่นๆ
(Rickinson; et al. 2004: 15) กล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับการศึกษานอกห้องเรียน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้ คือ
การศึกษานอกห้องเรียนเป็ นกระบวนการหรือวิธกี ารทางการศึกษา ใช้เพื่อการกระตุน้ ความสนใจใน
การเรียนการสอนเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ทําให้นกั เรียนได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ ที่
ศึกษา มีทกั ษะ และความสามารถในการสื่อสาร ได้พฒ
ั นาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพิม่
ความเชื่อมันให้
่ กบั ตนเอง และเป็ นการจัดการเรียนการสอนทีน่ กั เรียนได้สมั ผัสกับประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรูจ้ ากการค้นพบ และการปฏิบตั จิ ริง
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะยึดเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม หรือ
ประสบการณ์ให้กบั นักเรียนในระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้
เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมด้วยการปฏิบตั จิ ริงจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อม
(ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ให้กบั
นักเรียน
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9.3 หลักในการจัดการศึกษานอกห้องเรียน
สิรวิ รรณ ศรีพหล (2549: 146); ปาล์มเมอร์; และนีลล์ (Palmer; & Neal. 1990:
140); และแฮมเมอร์แมน; แฮมเมอร์แมน; และแฮมเมอร์แมน (Hammerman; Hammerman; &
Hammerman. 1994: 27) ได้กล่าวถึงหลักในการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ซึง่ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ต้องมีการวางแผนการศึกษานอกห้องเรียนทีด่ ี เพราะจะทําให้ นกั เรียนได้รบั
ประโยชน์สงู สุด
2. ควรจัดให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นบริบทของโรงเรียน
ในท้องถิน่ หรือชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อเน้นให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง และการสัมผัสกับ
สถานการณ์จริงนอกห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ในห้องเรียน เพื่อเป็ นการ
เพิม่ เติมความรูท้ ไ่ี ม่อาจศึกษาได้จากนอกห้องเรียน
3. ควรเน้นการศึกษาในลักษณะเฉพาะ หรือเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ป็ นปญั หา หรือทีม่ ผี ลต่อ
คุณภาพชีวติ ในชุมชน
4. ควรจัดให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์ของสิง่ แวดล้อมศึกษา และถ้าเป็ นไปได้ควรจัด
ประสบการณ์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั ประเด็น หรือปญั หาของสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ หรือประเทศ
5. ควรให้นกั เรียนเป็ นผูส้ าํ รวจ หรือได้สมั ผัสประสบการณ์ตรง ได้เรียนรูจ้ าก
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์จริง เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ให้แก่ตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั เรียนมีความตระหนัก ความซาบซึง้ และเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7. การจัดกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนควรคํานึงถึงนโยบายสิง่ แวดล้อมศึกษา
ของโรงเรียน
โดยสรุปจะพบว่าการจัดการศึกษานอกห้องเรียน ผูจ้ ดั ต้องคํานึงถึง นักเรียน สถานที่
หรือแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ทีจ่ ะพานักเรียนไปศึกษา และต้องคํานึงถึงเนื้อหาสาระ หรือประสบการณ์ท่ี
จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
9.4 ขัน้ ตอนของการไปศึกษานอกห้องเรียน
สิรวิ รรณ ศรีพหล (2549: 147) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนของการไปศึกษานอกห้องเรียน
ซึง่ สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. กําหนดปญั หา หรือประเด็นทีจ่ ะไปศึกษานอกห้องเรียน
2. วางแผน และเตรียมการในสิง่ ต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ของการศึกษานอกห้องเรียน
- สถานทีท่ จ่ี ะไป
- วันทีจ่ ะไปศึกษา
- ยานพาหนะ หรือวิธกี ารเดินทาง
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- ข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ จ่ี ะไปศึกษา
- กิจกรรมระหว่างไปศึกษานอกห้องเรียน
- การประเมินผล
3. การศึกษานอกห้องเรียน ดําเนินการดังนี้
- ผูส้ อนแบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มย่อย
ระหว่างทีศ่ กึ ษาต้องให้นกั เรียนทํากิจกรรมประกอบ เช่น การจดบันทึก
การซักถาม เป็ นต้น
- ครูดแู ลความประพฤติและกิรยิ ามารยาทของนักเรียนให้มคี วามเหมาะสม
- ครูสงั เกตนักเรียนขณะทํากิจกรรม
4. การประเมินผล หลังจากศึกษานอกห้องเรียนต้องมีการประเมินผลติดตาม เช่น
- การศึกษาครัง้ นี้ประสบความสําเร็จตามจุดมุง่ หมายหรือไม่
- เวลาทีใ่ ช้ไปคุม้ ค่าหรือไม่
- นักเรียนมีความรูส้ กึ อย่างไรกับการไปศึกษานอกห้องเรียน
ส่วนวิธกี ารประเมินสามารถทําได้หลายวิธ ี เช่น ให้เขียนรายงาน เขียนเรือ่ งเล่า ประสบการณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ เฮอร์เลย์ (Hurley. 2006: 62-63) ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนของการ
ศึกษานอกห้องเรียนไว้ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) การเรียนรูก้ ่อนไปศึกษานอกห้องเรียน มีการวางแผนต่างๆ
เกีย่ วกับการศึกษานอกห้องเรียน 2) การเรียนรูร้ ะหว่างศึกษานอกห้องเรียน นักเรียนควรมีการจด
บันทึกระหว่างทํากิจกรรม และ 3) การเรียนรูห้ ลังจากศึกษานอกห้องเรียน เป็นการกลับเข้าสู่
ห้องเรียน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการทํากิจกรรมนอกห้องเรียน
จากขัน้ ตอนดังกล่าวทําให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจว่าในการจัดการศึกษานอกห้องเรียน
จําเป็ นต้องมีการวางแผน หรือการเตรียมการต่างๆ ให้รอบคอบ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1) ช่วง
ก่อนเกินทางไปศึกษานอกห้องเรียน 2) ช่วงระหว่างทํากิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน และ 3) ช่วง
หลังจากศึกษานอกห้องเรียน ทัง้ นี้เพื่อให้การศึกษานอกห้องเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุง่ หมายทีว่ างไว้ และเพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์อย่างสูงสุด
9.5 ข้อดีและข้อจํากัดของการศึกษาศึกษานอกห้องเรียน
สิรวิ รรณ ศรีพหล (2549: 16, 18); และทิศนา แขมมณี (2553: 345-346) ได้กล่าวถึง
ข้อดี และข้อจํากัดของวิธกี ารสอนโดยใช้การไปศึกษานอกห้องเรียน หรือการไปทัศนศึกษา เช่น
ข้อดี พบว่าเป็ นวิธสี อนทีช่ ่วยให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรูส้ ภาพความเป็นจริง และ
ช่วยช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่วนข้อจํากัด เช่น เป็นวิธสี อนทีย่ งุ่ ยาก มี
ค่าใช้จา่ ยสูง เป็ นต้น ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อดี และข้อจํากัดของวิธกี ารสอนโดยการทัศนศึกษาไว้ดงั
รายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4 ข้อดีและข้อจํากัดของการศึกษานอกห้องเรียน
ข้อดี
1. เป็ นวิธสี อนทีช่ ่วยให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรูส้ ภาพความเป็ นจริง มีการเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนรูใ้ นห้องเรียน และความเป็ นจริงทําให้บทเรียนมี
ความหมาย
2. เป็ นวิธสี อนทีส่ ง่ เสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิน่ และ
ชุมชนให้เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน และ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. เป็ นวิธสี อนทีเ่ อือ้ ให้นกั เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะต่างๆ
เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการประสานงาน ทักษะ
การทํางานกลุ่ม ทักษะการแสวงหาความรู้ นอกจากนัน้ ยัง
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ
ความสามัคคี ความเสียสละ เป็ นต้น
4. เป็ นวิธสี อนทีช่ ่วยให้นกั เรียนได้เปลีย่ นบรรยากาศใน
การเรียนรู้ ทําให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้น และความ
สนใจในการเรียนเพิม่ ขึน้

ข้อจํากัด
1. เป็ นวิธสี อนทีย่ ุ่งยากสําหรับผูส้ อนเนื่องจากต้องมี
การเตรียมการติดต่อ ประสานงานจัดการ และ
รับผิดชอบงานหลายด้าน
2. เป็ นวิธสี อนทีม่ คี ่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก และมี
ความเสีย่ ง อาจเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางได้
3. เป็ นวิธสี อนทีอ่ าจเกิดผลไม่คมุ้ ค่า หากการ
จัดการ และกระบวนการศึกษาไม่ดเี ท่าทีค่ วร และ
ผูส้ อนไม่เข้าใจกลไกของการไปศึกษา

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก : สิรวิ รรณ ศรีพหล. (2549). เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสอน หน่วยที ่

11. หน้า 16, 18 ;และทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน : องค์ความรูเ้ พือ่ การจัดกระบวนการเรียนรูท้ มี ่ ี
ประสิทธิภาพ. หน้า 345-346.

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . (2545: 11-13) ได้กล่าวถึง
อุปสรรคต่อการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่ พอสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดทีย่ งั เชื่อว่าการเรียนทีแ่ ท้จริงเกิดขึน้ ในชัน้ เรียนเท่านัน้ ห้องเรียนทีม่ รี ะเบียบ
วินยั คือห้องเรียนทีม่ นี กั เรียนนัง่ สงบนิ่งฟงั ครูสอนตลอดชัวโมง
่ การทีค่ รูพานักเรียนออกไปเดิน
รอบๆ อาคารเรียน หรือครูพานักเรียนออกไปสํารวจชุมชน หมายถึง การไปเทีย่ ว และการไปเทีย่ ว
ไม่ใช่การเรียน แม้ว่านักเรียนจะร่าเริงมีความสุข ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ทป่ี ระทับใจ
2. การบริหารจัดการของโรงเรีย นไม่เอือ้ อํานวย โรงเรียนได้จดั ตารางสอนไว้เป็นที่
แน่นอนแล้วว่าชัวโมงใดเรี
่
ยนวิชาอะไร การทีค่ รูจะพานักเรียนออกไปสํารวจ สังเกตศึกษาในชุมชน
ย่อมต้องใช้เวลาหลายชัวโมง
่ ทําให้กนิ เวลาของวิชาอื่น และยังต้องขออนุญาตผูบ้ ริหาร จัดระบบ
ระเบียบการเดินทาง เมือ่ ระบบบริหารจัด การไม่เอือ้ การเก็บนักเรียนไว้ในห้องเรียน จึงเป็ นคําตอบ
สุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้
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3. ครูทต่ี งั ้ ใจพานักเรียนไปศึกษาในชุมชนต้องมีการเตรียมการอย่างมาก ทัง้ ด้านการ
ประสานงาน การวางแผนกิจกรรม การติดต่อขออนุญาต และการดูแลความเรียบร้อย ครูจงึ มีภาระ
เพิม่ และรูส้ กึ ว่ามีความเสีย่ งสูง
4. ขาดการประกันภัยทีป่ ระหยัด และมีประสิทธิภาพ
5. ผูป้ กครองมีความห่วงใย มีความหวันเกรงภั
่
ยรอบด้าน และผูป้ กครองมักจะคิดว่า
การศึกษาในชุมชนและธรรมชาติ เป็ นการเทีย่ วเล่นมากกว่าการเรียน และต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้
โดยไม่จาํ เป็ น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะพบว่าการศึกษานอกห้องเรียนมีขอ้ ดีอยูห่ ลายประการ เช่น
นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรูต้ ามสภาพจริง มีการสร้างสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างครูกบั
นักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ได้รว่ มมือกันทํางาน รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น แต่ ทงั ้ นี้ยงั พบข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น
การเตรียม การทีย่ ุ่งยาก หรือต้องเสียค่าใช้จา่ ยสูง รวมทัง้ ผูป้ กครองมีความกังวลในเรือ่ งของ
อุบตั เิ หตุ หรืออันตรายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างการศึกษานอกห้องเรียน ดังนัน้ จึงทําให้ผสู้ อน
บางท่านไม่จดั กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน จึงเป็นแนวคิดสําคัญสําหรับผูว้ จิ ยั ทีจ่ ะใช้ เป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 เพราะ
เมือ่ มีการจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน นักเรียนมีโอกาส
สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ได้เรียนตามสภาพจริงในชุมชนของตน หรือในแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่
สําหรับข้อจํากัดเรือ่ งเวลาทีใ่ ช้ในการเรียนรูน้ อกห้องเรียนนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้แนวคิดทีจ่ ะแก้ปญั หาในส่วนนี้
โดยการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในวันหยุด หรือวันเสาร์ -อาทิตย์ และสําหรับใน
คาบเรียนปกติจะมีการประสานกับฝา่ ยจัดตารางเรียนเพื่อให้จดั คาบเรียนของทัง้ 2 วิชาอยูต่ ดิ กัน
และการพานักเรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียนนัน้ ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไป ทัศนศึกษานอกสถานทีท่ ุกประการ ทัง้ การขอ
อนุญาตผูบ้ ริหารโรงเรียน ขออนุ ญาตผูป้ กครอง และการทําประกันอุบตั เิ หตุให้กบั นักเรียนทุกคน
ทัง้ นี้ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้เลือกแนวคิดการเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพราะจากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าการ
เรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็ นการพัฒนาให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรูด้ า้ นความรู้ โดยเฉพาะความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม และช่วยพัฒนาเจตคติ หรือพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จาก
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ซึง่ เป็นการส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน
อย่างแท้จริง
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10. ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับความคิ ดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้
10.1 ความหมายของความคิ ดเห็น
กู๊ด (Good. 1973: 339) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น เป็ นความนึกคิด ความรูส้ กึ
ประทับใจ ความเชื่อ การตัดสินใจเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่ ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่
ส่วนอิงเกิล; และสเนลล์ (Engle; & Snell. 1979: 93) อธิบายว่าความคิดเห็นเป็นการสรุป และลง
ความเห็น โดยอาศัยพืน้ ฐานความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิม นอกจากนี้ โคลาซา (Kolasa. 1969: 386); กมลรัตน์
หล้าสุวงษ์ (2527: 174-175); และสุกญ
ั ญา เสาวรส (2547: 45) ให้ความหมายของความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ว่า เป็ นการแสดงออกของบุคคลทีเ่ กิดจากความรูส้ กึ ในการพิจารณา
ข้อเท็จจริง หรือเพื่อการประเมินผลเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ด้วยการพูด หรือ การเขียน ภายใต้พน้ื ฐาน
ของความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคล นอกจากนี้สุนทรี โคมิน (2551: 394)
กล่าวไว้ว่าความคิดเห็น คือ คําพูดทีแ่ สดงออกซึง่ ความเชื่อ เจตคติ หรือค่านิยมบางอย่างของผูพ้ ดู
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่าความคิดเห็นเป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ทีแ่ สดงออก
ได้ดว้ ยการพูดหรือการเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาถึง
ความหมายของความคิดเห็นต่อกับการจัดการเรียนรูแ้ ล้ว ทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถกล่าวได้ว่าความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ คือ ความรูส้ กึ ของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูใ้ นองค์ประกอบต่างๆ
ซึง่ นักเรียนสามารถแสดงออกมาได้ดว้ ยการพูด หรือการเขียน
10.2 การวัดความคิ ดเห็น
ชอร์; และไรท์ (Shaw; & Wright. 1967: 28-29) ได้กล่าวถึงวิธกี ารวัดความคิดเห็น
ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การฉายภาพ (Projective Technique) เป็นการวัดโดยการสร้างจินตนาการจาก
ภาพ โดยภาพเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงความคิดเห็น และสามารถพิจารณาได้ว่า บุคคลมีความ
คิดเห็นหรือมีความรูส้ กึ อย่างไรต่อภาพทีเ่ ห็น ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มาเป็นสําคัญ
2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นวิธกี ารซักถาม ช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุม
3. การส่งแบบสอบถาม (Questionaire) เป็นวิธวี ดั ความคิดเห็นทีส่ น้ิ เปลืองเวลาและ
เงินทุนน้อยกว่าวิธอี ่นื ทําได้โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มทีต่ อ้ งการศึกษาให้ตอบกลับมา แต่ม ี
ข้อจํากัดอยูท่ ผ่ี ถู้ ูกถามต้องอ่านออกเขียนได้
4. การให้เล่าความรูส้ กึ (Self Report) เป็นการวัดโดยให้บุคคลเล่าความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใดออกมา ซึง่ ผูเ้ ล่าจะบรรยายตามความรูส้ กึ นึกคิด ตามประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั มา
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวัดความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์กลุ่มแบบ
กึง่ มีโครงสร้าง และใช้แบบสอบความความคิดเห็นชนิ ดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อเก็บ
ข้อมูลด้านความคิดเห็นจากนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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11. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
11.1 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หรือการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
พูนสุข อุดม (2546: 171-172) ได้พฒ
ั นาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวทิ ยาการ
ร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่1ี โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง โดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบเรียงลําดับ และแบบมีส่วนร่วม พบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน1 คณิตศาสตร์พน้ื ฐาน
1 และภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1 สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และ
มีคะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อหลักสูตรบูรณาการในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ วิบลู ย์ นุชประมูล
(2547: 125-126) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาผดุงครรภ์และนรีเวชแผนไทยประยุกต์
สําหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนใน
ระดับมาก และมีความรูค้ วามเข้าใจหลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ศิรพิ ร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547: 152-153) ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการทีเ่ น้น นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ ก่ี ระตือรือร้น เรือ่ ง
ร่างกายมนุ ษย์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บาํ รุง
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 51 คน และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร จํานวน
50 คน พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ 70) นอกจากนี้นกั เรียนมีความ
คิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรียน นักเรียนมีความสุข
และสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์
ส่วนแสงจันทร์ เพริดพราว (2552: 165-166) ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรูบ้ รู ณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูบ้ รู ณาการ
สิง่ แวดล้อมศึกษา เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ ่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2 และ 3 ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ร้อยละ 60.20 2) โดยภาพรวม และจําแนกตามระดับชัน้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เจตคติ
ต่อสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ ่อการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ จากก่อน
เรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูบ้ รู ณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาในระดับมาก
นอกจากนี้ สกวรรษ สุธามณี (2552: 138-139) ได้ทาํ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรมโดยใช้หลักสูตรแกนกลางของชาติและแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเป็ น
ฐานสําหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ผลการวิจยั สรุปได้ว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับ
ดีมาก 3 หน่ วยการเรียนรู้ และในระดับดี 2 หน่วยการเรียนรู้ 2) นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามสามารถ
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ในการนําสาระความรูจ้ ากแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในการแก้ปญั หาเชิงบูรณาการตามประเด็นปญั หาที่
กําหนด และในการทําโครงงาน มีความสนใจและเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
หลักสูตรบูรณาการ
สําหรับ จริญญา ไศลบาท (2554:100) ได้พฒ
ั นาหลักสูตรบูรณาการสําหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเขาหิน ตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ดว้ ยปญั ญา พบว่า
1) องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนในระดับมาก
นอกจากนี้ เวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 190-191) ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอน
แนะให้รคู้ ดิ ทีใ่ ช้ทกั ษะการให้เหตุผล และการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลกับสิง่ แวดล้อมศึกษา สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษา
พบว่า 1) ด้านความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรือ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าหลังการทดลองนักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทดลองทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.01 2) ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
พบว่าหลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทดลองทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.01 และ
3) ด้านสํานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม พบว่าหลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ การมีสาํ นึกรักษ์
สิง่ แวดล้อมสูงกว่าก่อนการทดลองทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.01
วนิดา ธนประโยชน์ศกั ดิ ์ (Wanida Tanaprayothsak. 2005). ได้พฒ
ั นาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสถานการณ์จริงโดยใช้วฏั จักรการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ กับกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 ห้องเรียน ผลการใช้
หลักสูตรพบว่านักเรียนทัง้ 2 ห้องมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้
หลักสูตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และยังพบว่าคะแนนจิตสํานึกต่อวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และมลพิษสิง่ แวดล้อม และคะแนนความคิดเห็นต่อหลักสูตรหลังการใช้ฯ อยูใ่ น
ระดับมากเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้สเตนฮอสเซอร์ (Steinhauser. 2000: 73-75) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึง่ มีการบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้การสอนเป็นทีมของครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ อย่ างมี
นัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนฮิลล์ (Hill. 2002: 125) พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตรระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยหลักสูตรปกติ และจากการศึกษาของ เทอร์ปิน; และเคจ
(Turpin; & Cage. 2004: 13) พบว่านักเรียนทีเ่ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ยหลักสูตรบูรณาการมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยหลักสูตรปกติ ส่วนมุสตาฟา; คาน; และบิลาล
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(Mustafa; Khan; & Bilal. 2012: 187) พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 (เกรด 10) ทีเ่ รียนวิชา
คณิตศาสตร์ดว้ ยหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูม้ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยหลักสูตรปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศ และงานวิจยั ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หรือหลักสูตรบูรณาการ ผูว้ จิ ยั พบประด็นทีส่ าํ คัญดังนี้
1. หลักสูตรบูรณาการสามารถทําได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการส่วนใหญ่จะมีข ัน้ ตอนการพัฒนาทีค่ ล้ายกัน คือ
ประกอบด้วย การสํารวจข้อมูลเบือ้ งต้น การสร้างหรือออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตร
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ พบว่าส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้ และ/หรือมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาทีเ่ รียน
4. การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน และ
ผูป้ กครอง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เห็นประโยชน์ของการ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยยึด นักเรียนเป็นสําคัญ เล็งเห็นว่าการนําหลักสูตรบูรณการไปใช้ในการ
เรียนการสอนจะทําให้นกั เรียนมีความสุข มีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียน มีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชา
เรียน นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เนื้อหาทีเ่ รียนมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ จริง จึงสนใจพัฒนา
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรู้
สิง่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม) โดยใช้รปู แบบการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรูร้ ะหว่างกลุ่มสาระเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยอาศัยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ จากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
11.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกห้องเรียน
ยุวดี ดิษยพงษ์ (2542: 44) ได้ใช้วธิ กี ารการศึกษานอกห้องเรียนในการสอนกลุ่มการ
งานและพืน้ ฐานอาชีพ กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้วธิ กี ารศึกษานอกห้องเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียน
โดยใช้วธิ สี อนปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 นอกจากนี้ เสวก สินประเสริฐ (2546: 52)
พบว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ มีเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยวิธกี ารปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนสมชาติ ตันอารีย์ (2548) ได้ศกึ ษา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์หน่วยชีวติ และสิง่ แวดล้อมของนักเรียนที่
ได้รบั การสอนด้วยวิธสี อนแบบการศึกษานอกห้องเรียนและวิธสี อนแบบการศึกษาในห้องเรียน

82
ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธสี อนแบบการศึกษานอกห้องเรียน มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยวิธสี อนแบบการศึกษาในห้องเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
นอกจากนี้แฮมมิลตัน-อีเกเก (Hamilton-Ekeke. 2007: 1876) ได้สอนวิชานิเวศวิทยาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรือ่ งพืน้ ฐานนิเวศวิทยา องค์ประกอบของระบบนิเวศ และแหล่งทีอ่ ยู่
ประเภทต่างๆ โดยวิธกี ารทัศนศึกษา และการสอนโดยเน้นการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่าคะแนน
หลังเรียนของกลุ่มทีเ่ รียนโดยวิธกี ารทัศนศึกษาสูงกว่ากลุ่มทีเ่ รียนโดยเน้นการบรรยาย สอดคล้อง
กับฟาร์เจอร์สแตมป์; และบลอม (Fägerstam; & Blom. 2012: 10-13) ทีพ่ บว่านักเรียนทีเ่ รียนวิชา
ชีววิทยาเรือ่ งนิเวศวิทยาโดยการศึกษานอกห้องเรียนมีประสบการณ์ทด่ี ี สามารถเข้าใจเนื้อหาได้
ชัดเจน และมีความคงทนของความรูด้ กี ว่านักเรียนทีเ่ รียนในห้องเรียนปกติ ในขณะที่แพทริก
(Patrick. 2010: 175) ได้ศกึ ษาผลของสอนโดยการทัศนศึกษาในรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลังการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษานอกห้องเรียนทัง้ ในประเทศ และต่าง
ประเทศพบว่าการศึกษานอกห้องเรียนส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
คิดว่าการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนจะส่งผล
ให้นกั เรียนรูส้ งิ่ สิง่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม)ทีด่ ขี น้ึ
11.3 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สิ่งแวดล้อม
เสวก สินประเสริฐ (2546: 52)ได้ศกึ ษาเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิน่ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 และยังพบว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ คะแนน
พัฒนาการของเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนตามปกติ นอกจากนี้ ศุภรัช งามรัศมีวงศ์.
(2550: 69-70) ได้ทาํ การศึกษาเจตคติ และพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียนช่วงชัน้ ที่
3 โรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 จํานวน 363 คน พบว่าระดับเจตคติต่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียน
อยูใ่ นระดับ สูง ส่วนพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนี้ยงั พบว่า
เจตคติและพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียนช่างชัน้ ที่ 3 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สําหรับในต่างประเทศนัน้ พรูเนีย และคนอื่นๆ (Pruneau; et al. 2006) ได้รายงาน
พฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมจากการสัมภาษณ์ครู เช่น พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการเดินทางจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นการเดิน หรือการใช้รถร่วมกัน การลดปริมาณ
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การใช้กระดาษชําระ เป็ นต้น และยังพบว่าปจั จัยทีส่ ่งเสริมให้มกี ารปรับ เปลีย่ นพฤติกรรม คือ การ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผลประโยชน์ทต่ี นเองได้รบั ความหนักแน่นในการตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ เป็นต้น
ส่วนปจั จัยทีย่ บั ยัง้ การเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบด้วยข้อจํากัดด้านเวลา การขาดความตระหนักของ
ประชาชน และความรูส้ กึ ว่าตนเองแปลก แตกต่างจากคนอื่นๆ เป็ นต้น ส่วนชู ;และคนอื่นๆ (Chu;
et al. 2007) ได้ทาํ การสํารวจการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนในประเทศเกาหลี โดยใช้เครือ่ งมือที่
เรียกว่า Environmental Literacy Instrument for Korean Children หรือ ELlKC ผลการศึกษา
พบว่า เจตคติและพฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมมีความสัม พันธ์กนั ในระดับสูงสุด ส่วนความรูแ้ ละ
พฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่าทีส่ ุด นอกจากนี้ เนเกิฟ (Negev; et al.
2008: 8-11) ได้ศกึ ษาการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (เกรด 6) และนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา (เกรด 12) ในประเทศอิสราเอล พบว่านักเรียนเกรด 12 มีความรูท้ างด้านสิง่ แวดล้อม
แตกต่างจากนักเรียนเกรด 6 อย่างชัดเจน โดยคะแนนด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนทัง้ 2
เกรด อยูใ่ นระดับสูง แต่พบว่าคะแนนพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนเกรด 6 สูงกว่านักเรียน
เกรด 12 ทุกด้านยกเว้นด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้า ในขณะทีฮ่ ารุน; ฮ๊อค; และโอ๊ตแมน (Harun;
Hock; & Othman. 2011: 84-86) ได้ศกึ ษาความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม และเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ ปีท่ี 1 ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคี วามรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
อยูใ่ นระดับดี และยังพบว่าเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบาทมีความ
แตกต่างกัน
จากทีก่ ล่าวมาพบว่างานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรูส้ งิ่ แวดล้อมมีการศึกษาใน
องค์ประกอบต่างๆ กัน เช่น ด้านความรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรม
ต่อสิง่ แวดล้อม และส่วนใหญ่นิยมศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นอกจากนี้ยงั พบว่าเจตคติและพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก สําหรับ การ
ศึกษาในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และวัดการรู้
สิง่ แวดล้อมของนักเรียนในองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั ได้
กําหนดกรอบความคิดของการศึกษาในครัง้ นี้ได้ดงั ภาพประกอบ 9
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แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับหลักสูตร และ
การพัฒนาหลักสูตร

สภาพปญั หา ความจําเป็ น
และความต้องการของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับหลักสูตรบูรณาการ
และการบูรณาการการเรียนการสอน

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษา
และการรูส้ งิ่ แวดล้อม

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเรียนรู้
นอกห้องเรียน

หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน

การรูส้ งิ่ แวดล้อม
- ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม
- เจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม

แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพประกอบ 9 กรอบความคิดของการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายการดําเนินการเป็นไป
ในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา(Research and Development) ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 การสํารวจแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2.การสร้างหลักสูตร
2.1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร
2.2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร
2.3 การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้
2.4 การจัดทําเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การทดลองใช้หลักสูตร
3.1 การศึกษานําร่อง
3.2 การทดลองใช้จริง
4. การประเมินและปรับปรุแง ก้ไขหลักสูตร
ซึง่ ขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดงั ภาพประกอบ10
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ขัน้ ตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน

ขัน้ ตอนที่ 2
การสร้างหลักสูตร

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จากเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สัมภาษณ์/สอบถามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สํารวจแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (ฉบับร่าง)โดยประกอบด้วย
- สภาพปญั หา และความต้องการ
- หลักการ
- เป้าหมาย
- จุดมุ่งหมาย
- มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั
- สาระการเรียนรู้
- จุดประสงค์การเรียนรู้
- หน่วยการเรียนรู้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- สือ่ การเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
2. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร (ฉบับร่าง)
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
- ประเมินความเหมาะสม
- ประเมินความสอดคล้อง
3. ปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้
ใช้ได้

บกพร่อง

ใช้ได้

บกพร่
บกพร่
บกพร่ออองงง
บกพร่อง

1. ศึกษานําร่อง

ขัน้ ตอนที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตร

แก้ไข

2. นําหลักสูตรไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ขัน้ ตอนที่ 4
การประเมิ นและ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

-

ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ปรับปรุง แก้ไข ส่วนทีบ่ กพร่อง
ใช้ได้

บกพร่อง

– หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้น
แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนฉบับสมบูรณ์

ภาพประกอบ 10 ขัน้ ตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้น
แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
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ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ในการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน ชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ดังภาพประกอบ 11
-

การศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง

-

-

การศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐาน
สําหรับการ
พัฒนา
หลักสูตร

การศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
ศึกษา สภาพปญั หา
และความต้องการจาก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

สํารวจแหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิน่ อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดและรูปแบบในการบูรณาการ
หลักสูตร
ความสําคัญของการบูรณาการ
รูปแบบการบูรณาการ
สิง่ แวดล้อมศึกษา และการรูส้ งิ่ แวดล้อม
การศึกษานอกห้องเรียน
การจัดการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขัน้

สัมภาษณ์ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และ
วิชาสังคมศึกษา 4

สอบถามนักเรียนชัน้ ม. 5 และ ม. 6
ปี การศึกษา 2555
- สัมภาษณ์กลุ่ม นักเรียนชัน้ ม. 5
ปี การศึกษา 2555
-

-

สอบถามผูป้ กครองนักเรียนชัน้ ม. 5
ปี การศึกษา 2555

-

ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนทัง้ 2 วิชา ร่วมสํารวจ
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่

ภาพประกอบ 11 ขัน้ ตอนการสํารวจข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
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จากภาพประกอบ 11 รายละเอียดของการดําเนินการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยขัน้ ตอน
ต่างๆ ดังนี้
1. ชนิ ดของข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่ศึกษา
1.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ในขัน้ ตอนนี้เป็นการศึกษาจาก
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารเกีย่ วกับ 1) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 3) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 4) การประเมิน
หลักสูตร 5) หลักสูตรบูรณาการ 6) การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ 7) สิง่ แวดล้อมศึกษา 8) การ
รูส้ งิ่ แวดล้อม 9)การศึกษานอกห้องเรียน 10) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ 11) งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หรือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 12) งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการศึกษานอกห้องเรียน และ13) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรูส้ งิ่ แวดล้อม (รายละเอียด
ดังปรากฏในบทที่ 2)
1.2 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมศึกษา สภาพปญั หาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้น
แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2.1 การสัมภาษณ์ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4
1.2.2 การสอบถามนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลุ่มตัวอย่างสําหรับการ
ตอบ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 135
คน และ 2) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 192 คน
1.2.3 การสัมภาษณ์กลุ่ม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่ายจากนักเรียนทัง้ หมด 5 ห้องๆ ละ 6 คน แต่ในการสนทนากลุ่มจะจัดเป็น 2 รอบๆ ละ 15
คน
1.2.4 การสอบถามผูป้ กครองนักเรียนจํานวน 143 คน โดยการสุ่มผูป้ กครองของ
นักเรียนจาก 5 ห้อง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ดังตาราง 5
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ตาราง 5 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวบข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 1
ชนิ ดของเครือ่ งมือ
- แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการ
หลักสูตรบูรณาการฯ เป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ
แบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิ ด
- แบบสัมภาษณ์กลุ่ม ชนิดกึง่ มีโครงสร้าง

กลุ่มตัวอย่าง
- นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และ 6
ปี การศึกษา 2555
- ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
ปี การศึกษา 2555

- นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ปี การศึกษา 2555,
ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
3.1 แบบสัมภาษณ์กลุ่มครูผสู้ อน และนักเรียน มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
3.1.1 ศึกษาการสร้างตามวิธกี ารของ นวลอนงค์ บุญฤทธิ ์พงศ์ (2552: 86); และ
พิสณุ ฟองศรี (2554: 245-246)
3.1.2 กําหนดจุดมุง่ หมาย และวิเคราะห์ประเด็นคําถามด้านต่างๆ และกําหนด
ประเด็นคําถามการสัมภาษณ์ตามรูปแบบการสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษา รวม 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ คือ 1) ด้านเนื้อหา
2) ด้านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมินผล และความคิดเห็นอื่นๆ เป็นคําถาม
ปลายเปิด
3.1.3 นําแบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างขึน้ เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของประเด็นคําถาม และภาษาทีใ่ ช้
3.1.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์
3.2 แบบสอบถามถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต่อการเรียน
ในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว32102) และวิชาสังคมศึกษา 4 (ส32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
่
กเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
2554 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของนั
คิดเห็นต่อการเรียน และตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับเนื้อหาทีเ่ รียน ซึง่ มีขนั ้ ตอน
การสร้าง ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรธน์. 2545: 142-143 ; และวาโร เพ็งสวัสดิ ์. 2551: 218)
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3.2.1 ศึกษาวิธกี ารสร้างจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.2 กําหนดจุดมุง่ หมาย และวิเคราะห์ประเด็นคําถามด้านต่างๆ และเขียนเป็ น
ข้อคําถาม ในการกําหนดประเด็นคําถามในแบบสอบถามจะต้องครอบคลุมด้านต่างๆ เกีย่ วกับการ
เรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4
3.2.3 นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึ้นไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของประเด็นคําถาม และภาษาทีใ่ ช้
3.2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์
3.3 แบบสอบถามถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และของผูป้ กครอง โดยแต่ละชุดประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนที่ 1
ข้อมูลทัวไป
่ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม ตอนที่ 3
แบบสอบถามความต้องการเกีย่ วกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษา และตอนที่ 4
แบบสอบถามเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง ซึง่ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้ (ยุทธ
ไกยวรรธน์. 2545: 142-143 ; และวาโร เพ็งสวัสดิ ์. 2551: 218)
3.3.1 ศึกษาวิธกี ารสร้างจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3.2 กําหนดจุดมุง่ หมาย และวิเคราะห์ประเด็นคําถามด้านต่างๆ และเขียนเป็ น
ข้อคําถาม ในการกําหนดประเด็นคําถามในแบบสอบถามจะต้องครอบคลุมด้านต่างๆ เกีย่ วกับการ
เรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4
3.3.3 นําแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องของประเด็นคําถาม และภาษาทีใ่ ช้
3.3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์
4. การจัดกระทําและวิ เคราะห์ข้อมูล
4.1 การสัมภาษณ์กลุ่ม
4.1.1 ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะเป็นผูถ้ ามคําถาม และควบคุมการสนทนา
4.1.2 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ด้วยการสรุปเป็นความเรียงตามหัวข้อทีก่ ําหนด
และสรุปความคิดเห็นเพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฯ
4.2 การตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาหลักสูตร
4.2.1 การเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปสอบถามนักเรียนด้วยตนเอง
ส่วนของผูป้ กครองสอบถามในวันประชุมผูป้ กครอง
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4.2.2 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ และสรุปความคิดเห็นของแต่ละ
ฝา่ ยเป็นความเรียง และในบางประเด็นจะนําเสนอเป็ นรายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานสําหรับการ
พัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
สําหรับผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากการสอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอข้อมูลตามลําดับดังนี้ คือ
1. ผลการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
2. ผลการสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
3. ผลการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
4. ผลการสอบถามความคิดเห็นผูป้ กครองของผูน้ กั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
5. ผลการสัมภาษณ์ครูผสู้ อน
1. ผลการสอบถามความคิ ดเห็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ เคยเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4 ในปีการศึกษา 2554 พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการสอนใน 2 วิชาทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ สรุปได้ดงั นี้ (รายละเอียด
เพิม่ เติมจากภาคผนวก ก, ตาราง 32 - 33)
1) นักเรียนร้อยละ 34.8 และ 31.8 มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่าในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4 ตามลําดับ ได้มกี ารศึกษาจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
นอกห้องเรียน
2) นักเรียนร้อยละ 54.10 และ 52.30 มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ว่าการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ตามลําดับ มีกจิ กรรมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
นอกจากนี้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนําวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4 มาสอนบูรณาการร่วมกัน ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึง่ เรียงลําดับ
จากมากไปน้อยได้ดงั นี้
1) ช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และเกิดความ
สนุ กสนานเพราะได้เรียนรูใ้ นหลายด้าน (ร้อยละ 74.80)
2) เป็ นวิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม (ร้อยละ 71.90)
3) เป็ นการลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหาวิชา (ร้อยละ 51.90)
4) ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดกี ว่าการสอนแบบแยกวิชา (ร้อยละ 46.70)
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สําหรับนักเรียนบางส่วนทีไ่ ม่เห็นด้วย มีเหตุผลดังต่อไปนี้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก (ร้อยละ 11.9)
2) ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูหลายท่านทีม่ คี วามเข้าใจตรงกันและร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง (ร้อยละ 8.10)
3) เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา ไม่สามารถนํามาสอนร่วมกันได้
(ร้อยละ 4.40)
4) ทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.70)
2. ผลการสอบถามความคิ ดเห็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
จากการสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมของนักเรียนใน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า (รายละเอียดเพิม่ จากภาคผนวก ก , ตาราง 34 -37)
1) นักเรียนร้อยละ 93.80 มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่าสิง่ แวดล้อม
ศึกษาเป็ นเรือ่ งทีท่ ุกคนต้องเรียนรู้
2) นักเรียนร้อยละ 91.67 มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ว่ากิจกรรม
สิง่ แวดล้อมศึกษาควรเน้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
3) นักเรียนร้อยละ 93.75 มีความคิดเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่าการเรียน
สิง่ แวดล้อมควรเรียนจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ นอกห้องเรียน
4) นักเรียนร้อยละ 94.27 มีความเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ว่ากิจกรรมสิง่ แวดล้อม
ศึกษาทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนรู้สงิ่ แวดล้อมได้ดยี งิ่ ขึน้
5) นักเรียนร้อยละ79.12 มีความเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่า การเรียน
สิง่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นลักษณะของการบูรณการระหว่างวิชาต่างๆ มากกว่าการแยกสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
6) นักเรียนร้อยละ 91.67 มีความต้องการกิจกรรมการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในระดับ มากถึงมากทีส่ ุด
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้สาํ รวจความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับ
การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็น
ด้วย ซึง่ มีเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) เป็ นวิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ (ร้อยละ
82.80)
2) ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้
(ร้อยละ 81.20)
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3) ช่วยลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหาในแต่ละวิชา (ร้อยละ 55.50)
4) ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดกี ว่าการสอนแบบแยกวิชา (ร้อยละ 50.50)
สําหรับนักเรียนบางส่วนทีไ่ ม่เห็นด้วย ดังเหตุผลต่อไปนี้ คือ
1) ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูหลายท่านทีม่ คี วามเข้าใจตรงกัน และร่วมมือกัน
อย่างจริงจัง (ร้อยละ 11.50)
2) เนื้อหาในแต่ละวิชาไม่สามารถนมาสอนร่วมกันได้ (ร้อยละ 7.80)
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก (ร้อยละ 5.70)
4) กลัวว่าจะทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ (ร้อยละ 3.10)
ส่วนความต้องการเนื้อหา/สาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถเรียงลําดับความต้องการจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
1) ระบบนิเวศ (ร้อยละ 77.70)
2) ปญั หาสภาวะโลกร้อน (ร้อยละ 72.90)
3) การจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 67.70)
4) สถานการณ์ วิกฤตการณ์ หรือปญั หาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ร้อยละ 62.50)
5) ปญั หาสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ (ร้อยละ 58.90)
6) ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 57.30)
7) การใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ (ร้อยละ 53.10)
8) การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (ร้อยละ 45.30)
9) เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นต้น (ร้อยละ
44.60)
10) กฎหมายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ
40.60)
11) บทบาทของหน่ วยงานหรือองค์กรด้านสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 26.00)
สําหรับการสํารวจข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการรูจ้ กั และความต้องการไปศึกษา ณ
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ส่วนใหญ่รจู้ กั ชื่อสถานที่ หรือแหล่ง
เรียนรูใ้ นท้องถิน่ แต่ไม่เคยไป หรือถ้าไปก็มกั จะไปเป็ นการส่วนตัว และพบว่านักเรียนเคยไปร่วม
กิจกรรม ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ กับโรงเรียนน้อยมาก ดังเช่น 1) ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และ
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ ชายเลน บ้านท่าฉัตรไชย
นักเรียนเคยไปกับโรงเรียนเพียงร้อยละ 7.81 2) สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เขา
พระแทว ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ ดิบชืน้ นักเรียนเคยไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนร้อยละ
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11.46 และ 3) สวนปา่ บางขนุ น ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ่อี ยูใ่ กล้กบั โรงเรียน นักเรียนเคยไปร่วมกิจกรรม
กับโรงเรียนเพียงร้อยละ 3.65
ซึง่ แหล่งเรียนรูท้ น่ี กั เรียนมีความต้องการทีจ่ ะไปศึกษามากทีส่ ุด 3 ลําดับแรก คือ
1) ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ น
แหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ ชายเลน บริเวณบ้านท่าฉัตรไชย (ร้อยละ 90.63)
2) สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เขาพระแทว ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรู้
ระบบนิเวศปา่ ดิบชืน้ (ร้อยละ 81.77)
3) โครงการคืนชะนีส่ปู า่ ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรู้ เกีย่ วกับกิจกรรมหรือการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรสัตว์ปา่ (ร้อยละ 76.00)
นอกจากนี้นกั เรียนยังได้เสนอเพิม่ เติมแหล่งเรียนรูท้ น่ี ่ าสนใจ คือ ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ พรุ
3. ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
สําหรับการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนเกีย่ วกับการเรียนสิง่ แวดล้อม และความต้องการ
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน พบว่าข้อมูลทีไ่ ด้มคี วาม
สอดคล้องกับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม กล่าวคือ
1) นักเรียนมีความต้องการหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ ต้องการ
รูปแบบการสอนใหม่ๆ ทีไ่ ม่ใช่การเรียนเฉพาะในห้องเรียนสีเ่ หลีย่ มเท่านัน้
2) การเรียนสิง่ แวดล้อมควรพาไปเรียน ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ในท้องถิน่
3) นักเรียนต่างให้ความเห็นตรงกันว่า การเรียนสิง่ แวดล้อมจากแหล่งเรียนรูจ้ ริง
ได้ปฏิบตั จิ ริง ได้พบกับของจริง จะช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจทีช่ ดั เจน และจะเข้าใจได้ตลอด
เพราะได้เห็นของจริง เมือ่ เวลาผ่านไปก็ยงั นึกภาพได้ ทําให้ไม่ลมื ง่าย (มีความคงทนของความรู้)
นอกจากนี้ มีนกั เรียนบางคนกล่าวว่า “การเรียนในห้องเรียนทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่ครูเน้น
การบรรยาย ผมก็นงฟ
ั ่ งั บ่อยครัง้ ทีผ่ มรูส้ กึ ง่วงนอน เวลาจะสอบผมอ่านหนังสือทีบ่ า้ นแล้วจํามาสอบ
หลังสอบเสร็จผมก็ลมื ”
4. ผลการสอบถามความคิ ดเห็นผูป้ กครองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
สําหรับความความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการ
เรียนการสอนสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั พบว่า (รายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก ก, ตาราง 38 - 40)
1) ผูป้ กครองร้อยละ 89.51 มีความเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่าสิง่ แวดล้อมศึกษา
เป็ นเรือ่ งทีท่ ุกคนต้องเรียนรู้
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2) ผูป้ กครองร้อยละ 87.41 และ ร้อยละ 86.01 มีความเห็นในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
ว่ากิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเน้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง และควรเรียนจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
นอกห้องเรียน ตามลําดับ
3) ผูป้ กครองร้อยละ 83.92 มีความเห็นระดับมากถึงมากทีส่ ุดว่า การเรียน
สิง่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นลักษณะของการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ มากกว่าการสอนในรวิชาใด
วิชาหนึ่ง
4) ผูป้ กครองร้อยละ 81.12 มีความต้องในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ทีจ่ ะให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
5) ผูป้ กครองร้อยละ 91.61 ยินดีสนับสนุน และส่งเสริมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
เพื่อให้นกั เรียนในความปกครองได้เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมจากแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในท้องถิน่
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ผปู้ กครองส่วนใหญ่มคี วามเห็นด้วยเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่ง เสริมการรู้
สิง่ แวดล้อมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ช่วยให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ (ร้อยละ 93.01)
2) ช่วยให้นกั เรียนมีเจตคติ และพฤติกรรมทีด่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 68.53)
3) ช่วยให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงด้านสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ 63.34)
4) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ร้อยละ 54.55)
สําหรับผูป้ กครองทีไ่ ม่เห็นด้วย เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ
1) ทําให้เสียเวลาในการเรียน (ร้อยละ 6.29)
2) นักเรียนอาจได้รบั อันตราย หรืออุบตั เิ หตุจากการทํากิจกรรม (ร้อยละ 6.29)
3) ทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ (ร้อยละ 2.80)
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก (ร้อยละ 1.40)
ส่วนการสํารวจข้อมูลเกีย่ วกับการรูจ้ กั และความต้องการให้นกั เรียนไปศึกษา ณ
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ พบว่าผูป้ กครองส่วนใหญ่รจู้ กั ชื่อสถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้ และส่วนใหญ่ไม่
เคยไป ดังเช่น ผูป้ กครองร้อยละ 72.73 รูจ้ กั สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เขาพระแทวแต่ไม่เคยไป เป็ นต้น ซึง่ แหล่งเรียนรูท้ ผ่ี ปู้ กครองส่วนใหญ่มคี วามต้องการให้นกั เรียนไป
ศึกษามากทีส่ ุด 3 ลําดับแรก คือ
1) ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเลจังหวัดภูเก็ต บริเวณ
บ้านท่าฉัตรไชย ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ ชายเลน (ร้อยละ 99.30)
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2) สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ เขาพระแทว ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบ
นิเวศปา่ ดิบชืน้ (ร้อยละ 97.20)
3) โรงปุ๋ยอินทรียถ์ ลาง ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับการจัดการมูลฝอย และการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น(ร้อยละ 67.83)
นอกจากนี้ผปู้ กครองยังได้เสนอเพิม่ เติมแหล่งเรียนรูท้ น่ี ่ าสนใจ คือ ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูร้ ะบบนิเวศปา่ พรุ
5. ผลการสัมภาษณ์ ครูผสู้ อน
ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ครูผสู้ อนเกีย่ วกับการจัดการเรียนการรูใ้ นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ เบือ้ งต้นครูได้กล่าวว่า “ปจั จุบนั วิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมโดยตรงนัน้ ไม่มใี น
หลักสูตร แตกต่างจากเมือ่ ก่อน ดังเช่นเมือ่ ก่อนหมวดวิชาสังคมศึกษา จะมีวชิ ามนุ ษย์กบั สิง่ แวดล้อม
หรือวิชาประชากรกับสิง่ แวดล้อม เป็ นรายวิชาเพิม่ เติม และในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ จะมีวชิ า
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม เป็ นวิชาพืน้ ฐานทีน่ กั เรียนทัง้ แผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และ
แผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ตอ้ งเรียน หรือวิชาทรัพยาธรรมชาติ ซึง่ เป็นวิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ของนักเรียนแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ แต่ในปจั จุบนั เนื้อหา/
สาระการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมจะไปปรากฏอยูใ่ นวิชาพืน้ ฐาน ดังเช่น ในวิชาวิท ยาศาสตร์ และวิชา
สังคมศึกษา”
สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูให้ความคิดเห็นตรงกัน คือ ยังคงเน้นการ
บรรยายในห้องเรียนเป็ นส่วนใหญ่ และมีการมอบหมายงานกลุ่มให้นกั เรียนกลับไปทํา หรือบางครัง้
อาจมีศกึ ษานอกพืน้ ทีบ่ า้ ง แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการศึกษานอกสถานที่ จะให้นกั เรียนไปกันเอง
เป็ นกลุ่มในวันหยุด ครูไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วยเนื่องจากมีขอ้ จํากัดด้านเวลา แล้วให้
นักเรียนทํางานที่ได้รบั มอบหมาย พร้อมนําเสนอในคาบต่อไป แต่กจิ กรรมดังกล่าวก็ประสบกับ
ปญั หาบางประการ เช่น ผูป้ กครองของนักเรียนบางส่วนไม่เชื่อว่านักเรียนไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้
จริง หรือบางครัง้ การทีน่ กั เรียนไปแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ เอง โดยไม่มหี นังสือติดต่อจากโรงเรียน หรือ
การประสานงานจากครูผสู้ อน จะทําให้นกั เรียนไม่ได้รบั การอํานวยความสะดวกเท่าทีค่ วร ดังนัน้
ครูผสู้ อนเห็นด้วยอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเหตุผล
ต่างๆ ซึง่ ผูว้ จิ ยั พอจะสรุปได้ดงั นี้
1) การเรียนอกห้องเรียนจะช่วยให้นกั เรียนรูแ้ ละเข้าใจสิง่ แวดล้อมได้ดขี น้ึ
2) นักเรียนสามารถมองเห็นปญั หา หรือสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นอยูจ่ ริง สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้

97
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระบวนการวางแผน การทํางานของนักเรียนโดยเฉพาะ
การทํางานเป็ นกลุ่ม และก่อให้เกิดความสามัคคีในห้องเรียน
4) ส่งเสริมให้นกั เรียนรูค้ ุณค่าของสิง่ แวดล้อม และเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่
5) ทําให้ประหยัดเวลา เพราะเนื้อหา/สาระการเรียนรูท้ ซ่ี ้าํ กัน ครูสามารถมอบหมาย
งานร่วมกันได้
สําหรับการวัดและการประเมินผลส่วนใหญ่จะใช้แบบทดสอบซึง่ ประกอบด้วย
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (แบบปรนัย) และอาจมีแบบเขียนตอบ (อัตนัย) บ้าง นอกจากนี้ยงั มีการ
ประเมินจากชิน้ งาน หรือภาระงานต่างๆ ทีน่ กั เรียนได้รบั มอบหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วครูจะเป็ นผู้
ประเมินชิ้นงาน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร
การดําเนินการในขัน้ ตอนนี้ เป็นการสร้างหลักสูตร การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้ให้สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ ฐานทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ
1. การสร้างหลักสูตร (ฉบับร่าง)
2. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อนนําไปใช้
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. การสร้างหลักสูตร (ฉบับร่าง)
เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั นําผลการวิเคราะห์และการสรุปข้อมูลพืน้ ฐานในด้านต่างๆ จาก
ขัน้ ตอนที่ 1 มาสร้างเป็ นหลักสูตร (ฉบับร่าง) ซึง่ มีองค์ประกอบดังภาพประกอบ 12
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ผลจากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง

สภาพปัญหาและความจําเป็ น
ผลจากการศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนรูด้ า้ น
สิง่ แวดล้อมศึกษา
สภาพปญั หา และ
ความต้องการ จาก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่ วยการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
มาตรฐานการเรียนรู้

หลักการของหลักสูตร

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

เป้ าหมายของหลักสูตร

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ การเรียนรู้
การวัดและประเมินผล

ผลจากการสํารวจ
แหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิน่

ภาพประกอบ 12 ขัน้ ตอนการสร้างโครงร่างหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้น
แหล่งเรียนรู้

ดังนี้

จากภาพประกอบ 12 รายละเอียดการดําเนินการสร้างโครงร่างหลักสูตรในแต่ละขัน้ ตอนมี

1. การกําหนดส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตร ในการดําเนินการสร้างหลักสูตรผูว้ จิ ยั
ได้กําหนดส่วนประกอบของโครงร่างหลักสูตรไว้ ดังต่อไปนี้
1.1 สภาพปญั หาและความจําเป็นในการสร้างหลักสูตร
1.2 หลักการของหลักสูตร
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1.3 เป้าหมายของหลักสูตร
1.4 จุดมุง่ หมายของหลักสูตร
1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั
1.6 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1.7 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.8 รูปแบบการจดการเรียนรู้
1.9 ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้
1.10 สื่อประกอบการเรียนรู้
1.11 การวัดและประเมินผล
2. การดําเนินการสร้างหลักสูตร ในแต่ละส่วนประกอบดําเนินการดังนี้
2.1 สภาพปญั หาและความต้องการ กําหนดขึน้ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้
2.1.1 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เอกสารเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษา การรูส้ งิ่ แวดล้อม และการ
ศึกษานอกห้องเรียน
2.1.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสอบถามความคิดเห็นจากครูผสู้ อน
นักเรียน และผูป้ กครองนักเรียน โรงเรียนเมืองถลาง
2.1.3 ข้อมูลจากการศึกษาสํารวจแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
2.2 หลักการของหลักสูตร กําหนดให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นบูรณาการเนื้อหา/สาระการ
เรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
2.3 เป้าหมายของหลักสูตร กําหนดเป้าหมายและผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับ นักเรียน
เมือ่ ได้ศกึ ษาตามหลักสูตรบูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้นแหล่งรียนรูน้ อกห้องเรียน โดยกําหนด
พฤติกรรมของนักเรียนทีจ่ ะแสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นทีม่ ตี ่อหลักสูตร
2.4 จุดมุง่ หมายของหลักสูตร กําหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร โดย
คาดหวังว่าเมือ่ ดําเนินการตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรแล้วจะบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
2.5 มาตรฐานการเรียนรู้ กําหนดให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตรโดยระบุว่าเมือ่ นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแล้วจะรูว้ ่าสามารถทําอะไร
ได้ และจะมีคุณลักษณะอย่างไร
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2.6 โครงสร้างเนื้อหาสาระ กําหนดจากเนื้อหาสาระในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชา
สังคมศึกษา 4 โดยบูรณาการจากหน่ วยการเรีย นรูแ้ ละสาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ) ของแต่ละ
รายวิชา เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ทน่ี ํามาบูรณาการฯ แสดงดังตาราง 6 และ 7
ตาราง 6 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ทีจ่ ะนํามาบูรณาการ
-

วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ 4
ดุลยภาพของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิง่ มีชวี ติ
ปญั หาสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น

-

วิ ชาสังคมศึกษา 4
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
การใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

2.7 จุดประสงค์การเรียนรู้ กําหนดให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร สาระ
การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงวัย และความเป็นไปได้ ในการปฏิบตั ิ
2.8 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
2.8.1 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ จากข้อมูล
เบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการสํารวจความต้องการของนักเรียน ครูผสู้ อน และผูป้ กครอง ผูว้ จิ ยั นําข้อมูล
บางส่วนมาใช้ในการจัดทําหน่ วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกับครูผสู้ อนทัง้ 2 วิชา
(รายละเอียดหน่ วยการเรียนรู้ดงั ตาราง 13) องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการแต่ละแผนจะประกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อเรือ่ ง เวลา มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลและ
การประเมินผล โดยผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนจะประชุมวางแผนร่วมกัน ดังขัน้ ตอนต่อไปนี้
2.8.1.1 วิเคราะห์สาระสําคัญ หรือเนื้อหาทีท่ งั ้ สองวิชามีส่วนคาบเกีย่ วกัน
2.8.1.2 วิเคราะห์และกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ทีจ่ ะนํามาบูรณาการร่วมกัน
แล้วเขียนแผนผังแยกประเด็นการเรียนรูจ้ ากหัวเรือ่ งแตกออกไปในลักษณะของแผนผังความคิด
(Mind Map)
2.8.1.3 วิเคราะห์และกําหนดประเด็นการเรียนรูข้ องวิชาวิทยาศาสตร์ 4
และวิชาสังคมศึกษา 4 ทีจ่ ะบูรณาการกับหัวเรือ่ งทีก่ ําหนดไว้
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2.8.1.4 วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
2.8.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรบูรณาการฯ ซึง่ มีรปู แบบการ
บูรณาการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model) และรูปแบบการโยงใย (Webbed
Model) โดยรูปแบบการมีส่วนร่วม เป็ นการบูรณาการระหว่าง 2 วิชา ทีเ่ นื้อหาสาระมีความคาบเกี่ยว
กันอยูส่ ่วนหนึ่ง ผูส้ อนจะต้องมีการวางแผน และสอนร่วมกันในส่วนทีค่ าบเกีย่ วกัน และส่วนทีไ่ ม่ได้
คาบเกีย่ วกันก็แยก กันสอนตามปกติ ส่วนการบูรณาการรูปแบบการโยงใย เป็นการบูรณาการ
ระหว่างวิชา หรือระหว่างเนื้อหาสาระ โดยการกําหนดหัวเรือ่ ง (Theme) ขึน้ มา แล้วเชื่อมโยงไปสู่
วิชาหรือเนื้อหาสาระต่างๆ ว่ามีประเด็น หรือเนื้อหาสาระใดทีเ่ ห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั คล้ายคลึงกัน
หรือต่อเนื่องกันทีจ่ ะสามารถนํามาจัดรวมภายใต้หวั ข้อเรือ่ งเดียวกัน เพื่อทีจ่ ะได้จดั กิจกรรมการ
เรียนรูร้ วมกันไปอย่างกลมกลืนได้ ทัง้ นี้ในหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ซึง่ ประกอบด้วย 1) ขัน้ สร้างความสนใจ 2) ขัน้ สํารวจและ
ค้นหา 3) ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขัน้ ขยายความรู้ และ 5) ขัน้ ประเมินผล
2.9 แนวทางการวัดผลและประเมินผล
กําหนดให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผใู้ ช้หลักสูตรตรวจสอบว่าการใช้หลักสูตรบรรลุตาม
จุดมุง่ หมายทีว่ างไว้หรือไม่ โดยกําหนดวิธกี ารการประเมินผล ในรูปแบบต่างๆ เช่น 1) ประเมินจาก
การปฏิบตั กิ จิ กรรมขณะเรียน 2) ประเมินจากชิน้ งาน และ3) ประเมินจากแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
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ตาราง 7 โครงสร้างหน่ วยการเรียนรูห้ ลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ

หน่ วยการเรียนรู้
1. ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่
แหล่งเรียนรู”้

หน่ วยย่อย

มาตรฐาน
การเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดั

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)
52

1. เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ ส 5.1 ม.4-6/1,
และสิง่ แวดล้อม
ว 8.1 ม.4-6/4

- แผนที่ และลูกโลก
- รูปถ่ายทางอากาศ
- ภาพจากดาวเทียม
- สารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์

4

2. ชีวนิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1

- ชีวนิเวศ
- ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ

4

3. ความสัมพันธ์ในระบบ
นิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับ
สิง่ แวดล้อม

2

4. การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3
ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3

- โซ่อาหาร
- สายใยอาหาร
- พิระมิดทางนิเวศ

2

- วัฏจักรสารทีม่ ี
บรรยากาศเป็ นแหล่ง
สํารองและรองรับ
- วัฏจักรสารทีม่ พี น้ื ดิน
เป็ นแหล่งสํารองและ
รองรับ

2

5. การหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ
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ตาราง 7 (ต่อ)
มาตรฐาน
หน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยย่อย
การเรียนรูแ้ ละ
ตัวชี้วดั
1. ชีวภูมศิ าสตร์
6. การเปลีย่ นแปลงแทนที่ ส 5.1 ม.4-6/3,
“เตรียมพร้อมสู่
ของระบบนิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/2
แหล่งเรียนรู”้ (ต่อ)

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)

- การเปลีย่ นแปลง
แทนทีแ่ บบปฐมภูมิ
- การเปลีย่ นแปลง
แทนทีแ่ บบปฐมภูมิ

2

7. ประเภทของทรัพยากร- ส 5.2 ม.4-6/1,
ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ส 5.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/5,
ว 2.2 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/2

- ความหมาย และ
ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
- ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละประเภท

4

8. ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ส 5.2 ม.4-6/2,
ว 2.2 ม.4-6/2

- วิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ
แนวทางการแก้ปญั หา

4

9. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ส 5.2 ม.4-6/2,
ว 2.2 ม.4-6/2

- การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
- การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยังยื
่ น

4
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ตาราง 7 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้

หน่ วยย่อย

2. ทัวร์ปา่ ชายเลน
บ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

1. ระบบนิเวศปา่ ชายเลน

2. การใช้ประโยชน์จาก
ปา่ ชายเลน

มาตรฐาน
เนื้ อหา/สาระการ
การเรียนรูแ้ ละ
เรียนรู้
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1, - ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ว 2.2 ม.4-6/1,
ภูมศิ าสตร์ของแหล่ง
ว 2.2 ม.4-6/2,
เรียนรู้
ส 5.2 ม.4-6/1, - ลักษณะของดินใน
ส 5.2 ม.4-6/2
ปา่ ชายเลน
- คุณภาพนํ้า
- สังคมพืช และสัตว์ใน
ปา่ ชายเลน
- ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อมใน
ปา่ ชายเลน
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ ในปา่ ชายเลน
ว 2.2 ม.4-6/2, - ประโยชน์ของปา่
ส 5.2 ม.4-6/1,
ชายเลนในด้านต่างๆ
ส 5.2 ม.4-6/2
- วัฒนธรรมท้องถิน่ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่
ชายเลน

3. วิกฤตการณ์ ปญั หา
เกีย่ วกับปา่ ชายเลน

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

4. การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ปา่ ชายเลน

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์ และ
วิกฤตการณ์
เกีย่ วกับปา่ ชายเลน
- ปญั หาปา่ ชายเลนใน
ท้องถิน่
- การอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
- บทบาทขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่
ชายเลน
- กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปา่ ชายเลน

เวลา
(คาบ)
5

1

1

1
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ตาราง 7(ต่อ)
หน่ วยการรียนรู้
3.สูแ่ ดนเรียนรู้
คู่เมืองถลาง
“ปา่ เขาพระแทว”

มาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละ
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)

- ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ภูมศิ าสตร์
- สภาพภูมปิ ระเทศ
และภูมอิ ากาศ
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ

5

2. คุณค่าแห่งปา่ เขาพระแทว ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- ประโยชน์ของปา่
เขาพระแทวในด้าน
ต่างๆ

1

3. วิกฤติการณ์เกีย่ วกับ
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์
วิกฤตการณ์
ปญั หาเกีย่ วกับปา่ ไม้
และสัตว์ปา่
- ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับปา่
เขาพระแทว

1

4. การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ
สัตว์ปา่

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ
สัตว์ปา่
- บทบาทขององค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
- กฎหมายต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่ ไม้
และสัตว์ปา่

1

หน่ วยย่อย
1. ระบบนิเวศปา่ ดิบชืน้
(ปา่ เขาพระแทว)
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ตาราง 7 (ต่อ)
หน่ วยการรียนรู้

หน่ วยย่อย

4. สูแ่ หล่งนํ้า
สีชา “ปา่ พรุบา้ น
ไม้ขาว”

1. ระบบนิเวศปา่ พรุ

มาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละ เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1, - ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ว 2.2 ม.4-6/1,
ภูมศิ าสตร์ของปา่ พรุ
ว 2.2 ม.4-6/2,
- ลักษณะของดินใน
ส 5.2 ม.4-6/1,
ปา่ พรุ
ส 5.2 ม.4-6/2
- คุณภาพนํ้า
- สังคมพืช และสัตว์ใน
ปา่ พรุ
- ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อมในปา่ พรุ
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ

เวลา
(คาบ)
5

2. การใช้ประโยชน์จาก
ปา่ พรุ

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- ประโยชน์ของปา่ พรุ
- วัฒนธรรมท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปา่ พรุ

1

3. วิกฤตการณ์ ปญั หา
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์ และ
วิกฤตการณ์
เกีย่ วกับปา่ พรุ
- ปญั หาปา่ พรุ
บ้านไม้ขา้ ว

1

4. การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ
บ้านไม้ขาว

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ
- บทบาทขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
- กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่ พรุ

1
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2. การประเมิ นและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร (ฉบับร่าง) ก่อนนําไป
ทดลองใช้
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการประเมินหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาข้อบกพร่อง
และทําการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังภาพประกอบ 13
ความเหมาะสมของหลักสูตร
สิง่ ทีต่ อ้ งประเมิน

การประเมิน
และตรวจสอบ
คุณภาพของ
หลักสูตร
ก่อนนําไป
ทดลองใช้

ความสอดคล้องของหลักสูตร

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
ผูป้ ระเมิน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา

แบบประเมินความเหมาะสม
เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการประเมิน

แบบประเมินความสอดคล้อง

ภาพประกอบ 13 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อนนําไปใช้
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จากภาพประกอบ 13 เป็ นการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรที่
พัฒนาขึน้ ในขัน้ ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาข้อบกพร่องทีค่ วรปรับปรุงในด้านความเหมาะสม และความ
สอดคล้องภายในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 สิง่ ทีต่ อ้ งประเมิน
2.1.1 ความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลักสูตร เป็นการประเมินว่า
ส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้จริงเพียงใด โดยส่วนประกอบทีท่ าํ การประเมิน คือ สภาพปญั หาและความต้องการ
หลักการของหลักสูตร จุดมุง่ หมายของหลักสูตร หน่ วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
2.1.2 ความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตร เป็นการประเมินว่า
ส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ มามีความสอดคล้องกันเพียงใด ในประเด็นต่อไปนี้
2.1.2.1 ความสอดคล้องระหว่างสภาพปญั หา ความจําเป็น กับเป้าหมาย
ของหลักสูตร
2.1.2.2 ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรกับจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตร
2.1.2.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดมุง่ หมายของหลักสูตรกับจุดประสงค์
การเรียนรูข้ องแต่ละหน่ วยการเรียนรู้
2.1.2.4 ความสอดคล้องภายในของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ คือ
1) ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูก้ บั เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
2) ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา/สาระการเรียนรูก้ บั กิจกรรม
การเรียนรู้
3) ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนรูก้ บั สื่อประกอบ
การเรียนรู้
4) ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูก้ บั การประเมินผล
2.1.3 ความคิดเห็นเพิม่ เติม เป็นการประเมินโดยดูจากความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงร่างของหลักสูตร จากผูเ้ ชีย่ วชาญใน
ประเด็นทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของหลักสูตร
2.2 ผูป้ ระเมิน
ผูท้ าํ การประเมินหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา (รายชื่อดังภาคผนวก ค)
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2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
การประเมินหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม ซึง่
สร้างจากเนื้อหาในโครงร่างหลักสูตรทีก่ ําหนดไว้ในขัน้ ตอนที่ 2 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลักสูตร เป็ น
เครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด จํานวน 27 ข้อ และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
ชุดที่ 2 การประเมินความสอดคล้องของส่วนประกอบของหลักสูตร เป็น
เครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง จํานวน 19 ข้อ และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
ซึง่ แบบประเมินหลักสูตรทัง้ 2 ชุด มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร แล้วกําหนด
ประเด็น และเขียนเป็ นข้อคําถามประกอบแบบประเมิน
2. นําแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ ไปเสนอคณะกรรมควบคุมปริญญาปริญญานิพนธ์
เพื่อพิจารณาในเรือ่ งความครอบคลุม และความถูกต้องของภาษาทีใ่ ช้
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์
4. นําแบบประเมินทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรง ความครอบคลุม
5. ปรับปรุงและแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.4 การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยตนเอง
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
2.4.1 แบบประเมินความเหมาะสมส่วนประกอบของหลักสูตร
2.4.1.1 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยการนํา
ข้อมูลคําตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านมาให้น้ําหนักเป็นคะแนน (ดัดแปลงจาก บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 102 -103)
2.4.1.2 คํานวณค่าเฉลีย่ คะแนนความเหมาะสมจากความเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วนํามาแปลความหมาย ตามวิธกี ารของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ซึง่
กําหนดค่าเฉลีย่ ของความเหมาะสมทีย่ อมรับได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพ คือ มากกว่า หรือเท่ากับ 3.51
และส่วนเบีย่ งเบน-มาตรฐานไม่เกิน 1 สําหรับข้อทีไ่ ด้ต่ํากว่า 3.51 จะพิจารณาปรับปรุงเป็นรายข้อ
ซึง่ ผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ค่าความเหมาะสมของหลักสูตรอยูร่ ะหว่าง 4.00 - 4.57
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ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.51) จึงกล่าวได้ว่าเป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
(รายละเอียดดังภาคผนวก จ, ตาราง 41)
2.4.2 แบบประเมินความสอดคล้องส่วนประกอบของหลักสูตร
2.4.2.1 วิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency
หรือ IC) โดยนําผลการตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้เป็นนํ้าหนักคะแนนดังนี้
+1 เมือ่ แน่ ใจว่า
ข้อคําถามนัน้ สอดคล้อง
0 เมือ่ ไม่แน่ ใจว่า ข้อคําถามนัน้ สอดคล้อง
-1 เมือ่ แน่ ใจว่า
ข้อคําถามนัน้ ไม่สอดคล้อง
2.4.2.2 นําผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละคนมาคํานวณ เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องทีย่ อมรับได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพ คือ มีค่า
ไม่น้อยกว่า 0.50 หากมีขอ้ ใดได้ค่าตํ่ากว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงเป็นรายข้อ (พิชติ ฤทธิ ์จรูญ.
2553: 151) ซึง่ ผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่าหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องในทุก
องค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก จ, ตาราง 42)
3. การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้
การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้จะพิจารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตรจากผูเ้ ชีย่ วชาญนํามาเป็ นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้อง
ถ้าหากมีค่า
เท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดจะถือว่าใช้ได้ แต่หากพบว่าข้อใดมีค่าความเหมาะสม และค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ตํ่ากว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด ผูว้ จิ ยั จะนําข้อเสนอของผูเ้ ชีย่ วชาญมาทําการปรับปรุง
ต่อไป แต่จากการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด
3.2 หากมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ ของผูเ้ ชีย่ วชาญนอกเหนือจากข้อคําถาม ถ้าผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตัง้ แต่ 3 ท่านขึน้ ไป มีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นเดียวกัน ผูว้ จิ ยั พิจารณาเพิม่ เติมไว้ใน
หลักสูตร
นอกจากนี้ผเู้ ชีย่ วชาญยังให้ขอ้ เสนอแนะไว้ดงั ต่อไปนี้
1) ปรับข้อความในส่วนของสภาพปญั หาและความจําเป็นให้มคี วามกระชับขึน้
2) เนื่องจากเป็ นรายวิชาพืน้ ฐานดังนัน้ ควรเปลีย่ นจากผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังเป็ น
จุดประสงค์การเรียนรู้
3) ควรปรับเปลีย่ นจุดประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยที่ 1 ข้อที่ 1 จาก “อธิบาย และ
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ระบุประโยชน์ของการใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์เพื่อการศึกษาทางด้านภูมศิ าสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
ได้” เป็น “อธิบาย ระบุประโยชน์ และเลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ ในการศึกษาด้านภูมศิ าสตร์
และสิง่ แวดล้อมได้”
นอกจากนี้ผเู้ ชีย่ วชาญบางท่านได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูน้ อกห้องเรียน หรือ ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ควรมีวทิ ยากรทีช่ าํ นาญในแต่ละเรือ่ งมาร่วมสอน
หรือเสริมความรูใ้ ห้กบั นักเรียน ซึง่ ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้นํามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การจัดทําเครื่องมือที่ใช้ ประกอบการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัด การ
รูส้ งิ่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม) แบบสัมภาษณ์ และแบบวัดความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ซึง่ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 แผนการจัดการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนได้วางแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณ
การร่วมกัน ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการจัดทําดังนี้ (ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังภาคผนวก ง)
4.1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการโดยพิจารณาจากหน่ วยการ
เรียนรูแ้ บบหัวเรือ่ งทีก่ ําหนด จํานวน 15 แผน
4.1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ไปเสนอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้องของภาษาแล้วนํา
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไข
4.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีได้ปรับปรุงแล้ว ไปเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน และด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา จํานวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้อง แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency หรือ IC) ซึง่ ผลการประเมินความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ทัง้ 15 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 ซึง่
หมายความว่าแผนการจัดการเรียนรูท้ ุกแผนมีความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (0.50)
สามารถนําไปใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูส้ าํ หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้ (ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 43)
4.1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูต้ ามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญดังต่อไปนี้
4.1.4.1 ในแต่ละกิจกรรม ให้ระบุลําดับกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 เป็ นต้น
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4.1.4.2 ใบกิจกรรมทุกใบควรใช้หวั ข้อรูปแบบเดียวกัน และควรเว้นพืน้ ที่
ไว้ให้นกั เรียนเขียนตอบได้เลย
4.1.4.3 ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรูม้ กี จิ กรรมหลายกิจกรรมเกินไป ให้
ปรับลดกิจกรรม หรืออาจปรับรวมเข้าด้วยกัน
4.1.4.4 ใบความรูเ้ พิม่ เติม ควรเพิม่ ภาพประกอบ ซึง่ จะทําให้มคี วาม
น่าสนใจมากขึน้
4.1.4.5 ให้ใส่ลาํ ดับทีข่ องใบกิจกรรม เช่น ใบกิจกรรมที่ 1 ใบกิจรรมที่ 2
เป็นต้น
4.1.4.6 ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 ให้ยกตัวอย่างระบบนิเวศทีน่ กั เรียน
สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงทางปจั จัยสิง่ แวดล้อมได้งา่ ย และอธิบายเพิม่ เติมถึงผลของอุณหภูมติ ่อ
ระบบนิเวศประเภทต่างๆ
4.1.4.7 ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 8 ให้เพิม่ เติมตัวอย่างการใช้น้ํามัน
หรือถ่านหิน และฝึกให้นกั เรียนคิดว่าหากทรัพยากรเหล่านัน้ ไม่ม ี หรือหมดไป จะหาสิง่ ใดมา
ทดแทนได้บา้ ง
4.1.4.8 ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 9 พยายามเน้นให้นกั เรียนคิด และ
อภิปรายร่วมกันว่านักเรียนจะมีวธิ กี ารรักษาปา่ ชายเลนไว้ได้อย่างไร มีวธิ กี ารใดบ้าง
นอกจากนี้ผเู้ ชีย่ วชาญยังเสนอให้ปรับลดภาระงาน และลดกิจกรรมของนักเรียน
ลง เพราะทีป่ รากฏตามแผนการจัดการเรียนรูม้ มี ากเกินไป อาจไม่ทนั กับเวลา และในการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ครูควรจัดทําคู่มอื กิจกรรมประกอบการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียน อาจจะเป็ นรายกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําให้กบั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
จํานวน 4 ชุด ดังนี้ คือ
1) เอกสารหมายเลข 1 เป็ นเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้”
2) เอกสารหมายเลข 2 เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 ทัวร์
ปา่ ชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย”
3) เอกสารหมายเลข 3 เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 สู่แดน
เรียนรูค้ ่เู มืองถลาง “ปา่ เขาพระแทว”
4) เอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรูท้ ่ี 4 ท่องแหล่งนํ้า
สีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว”
ซึง่ เอกสารทัง้ 4 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ให้เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณา
ความเหมาะสม ซึง่ พบว่าเอกสารทัง้ 4 ชุด มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด (รายละเอียด
ดังภาคผนวก ฉ, ตาราง 48)
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4.1.4.9 นําแผนการจัดการเรียนรูท้ ป่ี รับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองนําร่อง
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุตกิ อ้ งอนุ สรณ์” อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 23 คน โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูท้ าํ การสอน เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเวลา
ความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
4.1.4.10 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ก่อนนําไปทดลองใช้
จริง

59-61) ดังนี้

4.2 แบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม (ด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม)
มีขนั ้ ตอนการสร้าง (วาโร เพ็งสวัสดิ ์. 213 – 214; และบุญชม ศรีสะอาด. 2545:

4.2.1 วิเคราะห์จดุ ประสงค์ และเนื้อหาวิชา
4.2.2 กําหนดพฤติกรรมย่อยทีจ่ ะออกข้อสอบ
4.2.3 สร้างแบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4.2.4 นําแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
และด้านสิง่ แวดล้อมศึกษา จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้วธิ กี ารหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ แล้วนํามาปรับปรุงโดยคัดเลือกข้อทีม่ คี ่า
ดัชนีความสอดคล้อง ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 64) ซึง่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IC) ของแบบวัดความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีค่าตัง้ แต่ 0.60-1.00 ซึง่ ถือว่ามีความ
สอดคล้อง ผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนด และผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญดังนี้
4.2.4.1 ข้อสอบทีม่ ศี พั ท์ภาษาอังกฤษ ควรระบุคาํ แปลภาษาไทยไว้ให้
ด้วย เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกัน
4.2.4.2 ปรับคําถามในบ้างข้อเพื่อให้นกั เรียนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน และมี
ความหมายชัดเจน เช่น คําถามข้อที่ 11 “ชีวนิเวศแบบใดต่อไปนี้ทพ่ี บพืชเด่นในกลุ่มของหวาย
เฟิรน์ และกล้วยไม้ปา่ ” ปรับเปลีย่ นเป็น “ชีวนิเวศแบบใดต่อไปนี้ทพ่ี บพืชเด่นในกลุ่มของพืชสกุล
หวาย เฟิรน์ และกล้วยไม้ปา่ ” และข้อที่ 17 “แก้มทราบว่าสัตว์ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมหาอาหารใน
เวลากลางวัน แต่มสี ตั ว์บางชนิดเช่น ค้างคาว นกเค้าแมว หรือสุนขั ปา่ ออกหากินในเวลากลางคืน
นักเรียนคิดว่าปจั จัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว” ในข้อนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญให้เสนอให้เพิม่ คําว่า
มากทีส่ ุด ต่อท้ายคําถามเพื่อความชัดเจนขึน้ เป็ น “แก้มทราบว่าสัตว์ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมหา
อาหารในเวลากลางวัน แต่มสี ตั ว์บางชนิดเช่น ค้างคาว นกเค้าแมว หรือสุนขั ปา่ ออกหากินในเวลา
กลางคืน นักเรียนคิดว่าปจั จัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าวมากทีส่ ุด”
4.2.5 หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 3 อําเภอ คือ 1) อําเภอ
ถลางทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง 2) อําเภอเมืองภูเก็ต ทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียน
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สตรีภเู ก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และ 3) อําเภอกะทู้ ทดลองใช้
กับนักเรียนโรงเรียนกะทูว้ ทิ ยา รวมนักเรียนจาก 3 อําเภอ 4 โรงเรียน จํานวน 162 คน โดยการ
หาค่าความยากง่าย (p) และอํานาจจําแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อสอบเฉพาะข้อทีเ่ หมาะสม คือ มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนก ตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบ
ฉบับจริง (พิชติ ฤทธิ ์จรูญ, 2553 : 141) ซึง่ แบบวัดความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีค่า
อํานาจจําแนกตัง้ แต่0.20 ถึง 0.73 และค่าความยากง่ายตัง้ แต่0.31 ถึง 0.79 ซึง่ ถือว่าเป็ นแบบวัดทีม่ ี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้(รายละเอียดเพิม่ เติมจาก
ภาคผนวก ฉ, ตาราง 44)
4.2.6 หาคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าความเชื่อมันของ
่
แบบทดสอบด้วยวิธกี ารของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยใช้สตู ร KR-20 (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 88 – 89) พบว่าแบบวัด การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้าน ความรู้เกีย่ วกับ สิง่ แวดล้อมมีค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.88 ซึง่ เป็ นแบบวัดทีม่ คี วามเชื่อมัน่ สามารถนําไปใช้เพื่อวัดการรู้
สิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อด้มานความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ได้แบบวัดทีม่ คี ุณภาพ จํานวน60 ข้อ ประกอบด้วยความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
จํานวน 15 ข้อ ด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม จํานวน20 ข้อ และด้านปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จํานวน 25 ข้อ
4.3 แบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม (ด้านเจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม)
มีขนั ้ ตอนการสร้าง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 90-96) ดังนี้
4.3.1 กําหนดเป้าเจตคติ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดัดแปลงจากมิลฟอนท์;
และดักคิ
๊ ท (Milfont; & Duckitt. 2010) ซึง่ ประกอบด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ 1) ความเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติ 2) การสนับสนุ นเกีย่ วกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3) แรงจูงใจใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การคุกคามสิง่ แวดล้อม และ5) ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลย
ภาพของสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี าร
วัดของลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ซึง่ ประกอบด้วยข้อความเชิงนิมาน (Positive) และข้อความเชิงนิเสธ (Negative)
4.3.2 นําแบบวัดเจตคติทผ่ี วู้ จิ ยั ดัดแปลงเรียบร้อยแล้ว เสนอคณะกรรมการที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา และปรับปรุง
ตามคําแนะนํา
4.3.3 นําแบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Consistency : IC ) โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ประเมินพร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ แล้ว
คัดเลือกข้อทีม่ คี วามสอดคล้องกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด ให้มคี ่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป
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จากนัน้ นําแบบวัดมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมนี้ มีค่าตัง้ แต่ 0.60 – 1.00 ซึง่ ถือว่ามีความสอดคล้อง ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด (รายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 45)
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้แก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญดังต่อไปนี้ คือ ปรับข้อ
คําถามให้แสดงถึงเจตคติของผูต้ อบแบบวัดว่ามีความรูส้ กึ อย่างไรกับเหตุ การณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ หรือ
แสดงเจตคติว่าใครควรทําเหตุการณ์ต่างๆ นัน้ และทําอย่างไร เช่น ข้อคําถามทีถ่ ามว่า “การที่
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทําลายเป็นเรือ่ งปกติ” ควรเปลีย่ นเป็ น “ฉันรูส้ กึ ว่าเป็ นเรือ่ งปกติเมือ่
ฉันได้เห็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทําลาย” จากข้อคําถามทีว่ ่า “เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อมควรมีการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยสูง ” ควร
เปลีย่ นเป็ น “เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมฉันคิดว่ารัฐบาลควรมีการปรับปรุง หรือออก
กฎหมายในการควบคุมการปล่อยมลพิษ ” และจากข้อคําถามทีว่ ่า “ถ้ามีการคุกคามสิง่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง มนุ ษยชาติจะพบกับความหายนะครัง้ ใหญ่ทางด้านนิเวศวิทยา” ควรเปลีย่ นเป็น “ฉันคิดว่า
ถ้ามนุษย์มกี ารทําลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดการสูญเสียความสมดุลในระบบ
นิเวศ”
4.3.4 นําแบบวัดเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนต่างๆ
ในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 3 อําเภอ คือ 1) อําเภอถลางทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
2) อําเภอเมืองภูเก็ต ทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนสตรีภเู ก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และ 3) อําเภอกะทู้ ทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนกะทูว้ ทิ ยา รวมนักเรียน
จาก 3 อําเภอ 4 โรงเรียน จํานวน 162 คน เพื่อวิเคราะห์หาอํานาจจําแนกรายข้อ โดยการทดสอบที
(t- test) และคัดเลือกข้อทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคําถามต่างๆ มีค่า t
ตัง้ แต่ 2.74 ถึง 10.19 ซึง่ แสดงว่าสามารถจําแนกเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมได้ (รายละเอียดเพิม่ เติม
จากภาคผนวก ฉ, ตาราง 45)
4.3.5 หาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดเจคติต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ฉบับโดยใช้วธิ กี าร
หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha-Coefficient) ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.82 ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด สามารถนําไปใช้วดั เจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้ (ค่า
ความเชื่อมันในแต่
่
ละมาตรวัดแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ, ท้ายตาราง 45)
4.4 แบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม (ด้านพฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม)
มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้ (ดัดแปลงจาก ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ.
2543: 90-96)

4.4.1 กําหนดองค์ประกอบของพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดัดแปลงจาก ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ซึง่ ประกอบด้วยมาตรวัด 5 ด้าน คือ
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1) การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย 2) การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 4) การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทาง
อากาศ และ 5) การปฏิบตั ทิ างสังคม/กฎหมาย ในแต่ละมาตรวัดประกอบด้วยการระบุความสําคัญ
ของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม และการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม โดยในส่วน
ของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี ารวัดของลิเคอร์ท (Likert) 4 ระดับ คือ ไม่มคี วามสําคัญ
เลย ค่อนข้างสําคัญ มีความสําคัญ และมีความสําคัญมาก ส่วนด้านการแสดงพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อม เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี ารวัดของ
ลิเคอร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ ไม่คดิ จะทํา ไม่แน่ ใจ อยากจะทํา ทําบางครัง้ และทําแน่ นอน
4.4.2 นําแบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงเรียบร้อย
แล้วเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความ
ชัดเจนของภาษา และปรับปรุงตามคําแนะนํา
4.4.3 นําแบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ไปหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IC) โดยเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน ประเมิน พร้อมทัง้
ให้ขอ้ เสนอแนะ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า ข้อคําถาม และมาตรวัด ทุกมาตรวัด มี
ความสอดคล้อง ซึง่ ค่าดัชนีความสอดคล้องในทุกมาตรวัดของแบบวัดพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมฉบับ
นี้มคี ่าเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 46)
4.4.4 นําแบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิต่อสิง่ แวดล้อมไปทดลองใช้ (try out)
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ 3 อําเภอ คือ
1) อําเภอถลางทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง 2) อําเภอเมืองภูเก็ต ทดลองใช้กบั
นักเรียนโรงเรียนสตรีภเู ก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และ
3) อําเภอกะทู้ ทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนกะทูว้ ทิ ยา รวมนักเรียนจาก 3 อําเภอ 4 โรงเรียน
จํานวน 162 คน เพื่อวิเคราะห์หาอํานาจจําแนกรายข้อ โดยการทดสอบค่าที (t- test) และคัดเลือก
ข้อทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 1.75 ขึน้ ไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อคําถามต่างๆ สําหรับแบบวัดพฤติกรรมที่
พึงปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนที่ 1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
มีค่า t ตัง้ แต่ 6.82 - 11.87 ซึง่ แสดงว่าสามารถจําแนกพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วน
ของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมได้ และส่วนที่ 2 การแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม มีค่า t ตัง้ แต่ 5.00 -11.64 ซึง่ แสดงว่าสามารถจําแนกพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมได้ (รายละเอียดเพิม่ เติมจาก
ภาคผนวก ฉ, ตาราง 46)
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4.4.5 หาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับโดยใช้วธิ กี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ
ครอนบาค(Alpha - Coefficient) จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซึง่ ค่า
ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับของแบบวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที1่ การระบุความสําคัญ
ของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.94 และส่วนที่ 2 การแสดงพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.91 (ค่าความเชื่อมันในแต่
่
ละมาตรวัดแสดงไว้ในภาคผนวก ฉ, ตาราง 47)
4.5 แบบสอบถามความคิ ดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
มีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี. 2554: 188-198)
4.5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกําหนด
ประเด็น

4.5.2 สร้างแบบแสดงความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จํานวน
4 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 5 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 11 ข้อ 3) ด้าน
สื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้ 5 ข้อ และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล 5 ข้อ รวมจํานวน 26 ข้อ และ
ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
4.5.3 นําแบบแสดงความคิดเห็นทีส่ ร้างขึน้ ไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษา
4.5.4 นําแบบแสดงความคิดเห็นที่ผ่านการแก้ไขเรือ่ งภาษา เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อเนื้อหา โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถามและ
ภาษาทีใ่ ช้
4.5.6 ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ซึง่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องในทุกด้านเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก ฉ,
ตาราง 49) นอกจากนี้ผเู้ ชีย่ วชาญมีความเห็นตรงกันว่า แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ นี้ สอบถามนักเรียนได้ครอบคลุมในทุกประเด็น และสามารถนําผลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามของนักเรียนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของประเมินผลหลักสูตร รวมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรฯ หรือกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการนําหลักสูตรฯ ทีไ่ ด้รบั การประเมิน และปรับปรุงโครงร่างฯ แล้ว ไป
ทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยแบ่งการ
ดําเนินการออกเป็ น 2 ส่วน คือ การศึกษานําร่อง และการทดลองใช้หลักสูตรจริง ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
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3.1 การศึกษานําร่อง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรก่อนนําไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อทราบถึงปญั หาและอุปสรรคระหว่างการใช้หลักสูตร โดยผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้กบั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ ก้อง อนุ สรณ์” 1 ห้องเรียน จํานวน 23 คน และใช้เวลาในการศึกษานําร่อง จํานวน 20 คาบ เพื่อ
ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของการนําหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นสถานการณ์
จริง และทําการปรับปรุงแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อนําไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในขัน้ ของ
การทดลองใช้จริงต่อไป ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมกับการนําไปทดลองใช้จริง แต่
ผูว้ จิ ยั พบปญั หาอยูบ่ า้ ง เช่น 1) การทํากิจกรรมกลุ่มในชัน้ เรียนพบว่าในครัง้ แรก นักเรียนไม่ค่อย
กล้าแสดงออก หรือกล้าตอบคําถาม ซึง่ ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้แก้ปญั หาด้วยการสร้างความคุน้ เคยกับ
นักเรียนมากขึน้ มีการใช้คาํ ถาม หรือเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมมากขึน้ ซึง่ ใน
คาบต่อมาๆ พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี 2) ด้านการทํากิจกรรมกลุ่ม เมือ่
ศึกษา ณ แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับการใช้อุปกรณ์มากกว่าการทํา
ความเข้าใจถึงวิธกี ารใช้อุปกรณ์ หรือวิธกี ารดําเนินการทดลอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้แก้ปญั หาโดยการให้
นักเรียนได้ทาํ ความเข้าใจกับวิธกี ารทดลองจากคู่มอื ฯ ให้เข้าใจก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั กิ ารทดลอง
3) การนําเสนองานกลุ่มของนักเรียนพบว่า มีบางกลุ่มทีน่ ําเสนอผ่านโปรแกรมนําเสนองาน Microsoft
PowerPoint แต่นําเสนอออกมาในลักษณะทีเ่ หมือนกับอ่านให้เพื่อนๆ ฟงั ทําให้ขาดบรรยากาศ หรือ
ขาดการชักชวนให้ตดิ ตาม ซึง่ ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ ความเข้าใจกับนักเรียนเกีย่ วกับการพูดนํา เสนอ
งาน และเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้นําเสนออีกครัง้ ซึง่ พบว่านักเรียนสามารถทําได้ดขี น้ึ 4) การ
อภิปรายความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ พบว่าช่วงแรกๆ นักเรียนยังไม่ค่อยกล้าอภิปราย หรือ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั ได้แก้ปญั หาด้วยการให้เพื่อนนักเรียน 1-2 คน เริม่ ต้นเปิด
ประเด็นอภิปราย หลังจากนัน้ คนอื่นๆ ก็จะเกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นตามมา
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังพบว่าในการนําเสนองานกลุ่มของนักเรียน ครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้นําเสนออย่างหลากหลาย ไม่ควรจํากัดรูปแบบหรือวิธกี ารนําเสนอ เพียงแต่กําหนด
ขอบเขต หรือองค์ประกอบของงานให้ชดั เจน และให้มกี ารประเมินผลงานทัง้ จากครูผสู้ อน สมาชิก
ภายในกลุ่ม และสมาชิกต่างกลุ่ม และจากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่านักเรียนให้ความสนใจกับ
กิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียนมาก มีความตื่นตัวกับการเรียน มีการถามคําถาม หรือข้อสังสัย
ต่างๆ มากขึน้ ซึง่ จากการสอบถามนักเรียนพบว่าการเรียนแบบศึกษานอกห้องเรียนทําให้นกั เรียนมี
ความสนุ ก ไม่เครียด บรรยากาศน่ าเรียน ให้เข้าใจเนื้อหาได้งา่ ย เนื่องจากได้เห็นของจริง ได้ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง
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3.2 การทดลองใช้หลักสูตร
ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการนําหลักสูตรทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึง่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการนํา หลักสูตรไปใช้จริง และนําข้อมูลจากการทดลองใช้หลักสูตรไปใช้ในการ
ประเมินผลหลักสูตร การดําเนินการมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพประกอบ 14)

สุม่ กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุม่
แบบแบ่งกลุม่ (2 กลุ่ม)

ทดสอบก่อนการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 2 กลุ่ม
การทดลองใช้
หลักสูตร

กลุ่มตัวอย่าง 1
(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์)
กลุ่มตัวอย่าง 2
(กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
 แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
- ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมทีพ
่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม

ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามแผน ฯ กับกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม

ทดสอบหลังการทดลอง กับ
กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 2 กลุ่ม

 แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
- ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
 แบบวัดความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

ศึกษาปญั หาและ
อุปสรรคในการ
ใช้หลักสูตร

ภาพประกอบ 14 ขัน้ ตอนการทดลองใช้หลักสูตร
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3.2.1 ความมุ่งหมาย
3.2.1.1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรูใ้ นภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียน
ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1) การรูส้ งิ่ แวดล้อม
1.1) ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
1.1.1) วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
1.1.2) สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
1.1.3) ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.2) เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
1.3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
1.3.1) การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อม
1.3.2) การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
3.2.1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 5 ห้องเรียน รวม 201 คน ซึง่ ประกอบด้วย
1) แผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 77 คน
2) แผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ห้องเรียน รวม 124 คน
3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เมืองถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แบ่งออกเป็ น
1) กลุ่มตัวอย่าง 1 คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนที่
เน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน
40 คน ทีใ่ ช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2) กลุ่มตัวอย่าง 2 คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน
44 คน ทีใ่ ช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
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3.2.3 แบบแผนการทดลอง
ในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental
Design) โดยมีแบบแผนการทดลองแบบมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest
Design) ซึง่ มีแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 8
ตาราง 8 แบบแผนสําหรับการทดลอง
กลุม่
E1
E2

เมือ่

สอบก่อน
O1
O3

การทดลอง
X
X

สอบหลัง
O2
O4

E1 , E2 แทน กลุ่มตัวอย่าง 1 และ กลุ่มตัวอย่าง 2 ตามลําดับ
X
แทน การจัดกระทํา (การทดลองใช้หลักสูตร)
O1 , O3 แทน การทดสอบก่อนการทดลองใช้หลักสูตร
O2 , O4 แทน การทดสอบหลังการทดลองใช้หลักสูตร

3.2.4 ขัน้ ตอนดําเนิ นการทดลอง
3.2.4.1 ทําการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลองใช้
หลักสูตรบูรณาการด้วยแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
3.2.4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ
บูรณาการ
3.2.4.3 ขณะทําการทดลองใช้หลักสูตรจะสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
3.2.4.4 ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนประชุมร่วมกันเพื่อสรุป ผลหลังการสอน
3.2.4.5 ทําการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม หลังการทดลองใช้
หลักสูตร ด้วยแบบวัดการรู้สงิ่ แวดล้อม และแบบวัดความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ประกอบด้วยเครือ่ งมือชนิดต่างๆ ดังตาราง 9
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ตาราง 9 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในขันการทดลองใช้
้
หลักสูตรบูรณาการ
ชนิ ดของเครือ่ งมือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม
- ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
- เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

ก่อนการสอน
-

ช่วงเวลาที่ใช้
ระหว่างการสอน


หลังการสอน
-





-





-

-



3.2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
3.2.6.1 การรู้สิ่งแวดล้อม
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
1.1) นําคะแนนทีไ่ ด้จากแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม)ก่อนเรียนละหลังเรียนมาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
1.2) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลังการทดลองใช้หลักสูตร โดยการทดสอบค่าที
(t-test for dependent samples)
2) ด้านเจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
2.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทีไ่ ด้รบั คืนมาทัง้ หมด
2.2) นําแบบวัดมาตรวจให้คะแนน และหาความถี่
2.3) นําคะแนนด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ไปหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ นํ้าหนักคะแนนทีด่ ดั แปลงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

การแปลผล
มีเจตคติทไ่ี ม่ด ี
มีเจคติทค่ี ่อนข้างไม่ด ี
มีเจตคติทค่ี ่อนข้างดี
มีเจตคติทด่ี ี
มีเจตคติทด่ี มี าก

3) พฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
3.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทีไ่ ด้รบั คืนมาทัง้ หมด
3.2) นําแบบวัดมาตรวจให้คะแนน ตามการให้คะแนนทีด่ ดั แปลงจาก
และบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103)
3.3) นําคะแนนทีไ่ ด้ไปหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
แปลความหมายพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ดังนี้
3.3.1) การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ป ญั หา
สิง่ แวดล้อม ใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
1.00 - 1.75
ไม่เห็นความสําคัญ
1.76 - 2.50
ค่อนข้างเห็นความสําคัญ
2.51 - 3.25
เห็นความสําคัญ
3.26 - 4.00
เห็นความสําคัญมาก

ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.50
4.51 - 5.00

3.3.2) การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ใช้เกณฑ์ดงั นี้
การแปลผล
ไม่ทาํ แน่นอน
ยังไม่แน่ ใจว่าจะทําหรือไม่
อยากจะทํา
ทําบ้างเป็นบางครัง้
ตัง้ ใจทําแน่นอน

3.2.6.2 ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทีไ่ ด้รบั คืนมาทัง้ หมด
2) นําแบบวัดมาตรวจให้คะแนน และหาความถี่ การให้คะแนนผูว้ จิ ยั
ดัดแปลงจากบุญชม ศรีสะอาด (2545: 102-103)
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3) นําคะแนนทีไ่ ด้ไปหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลีย่ นํ้าหนักคะแนนทีด่ ดั แปลงจาก บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
1.00 - 1.50
มีความคิดเห็นทีไ่ ม่ด ี
1.51 - 2.50
มีความคิดเห็นทีค่ ่อนข้างไม่ด ี
2.51 - 3.50
มีความคิดเห็นทีค่ ่อนข้างดี
3.51 - 4.50
มีความคิดเห็นทีด่ ี
4.51 - 5.00
มีความคิดเห็นทีด่ มี าก

สอดคล้องของ

3.2.7 สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
3.2.7.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ
1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency, IC) เพื่อประเมินความ

1.1) โครงร่างหลักสูตร
1.2) แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม)
1.3) แผนการจัดการเรียนรู้
1.4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
2) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดการรู้
สิง่ แวดล้อม (ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม)
3) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ด้านความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม) โดยใช้สตู ร K.R.20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
4) อํานาจจําแนกรายข้อของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ด้านเจตคติ
ต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) โดยการทดสอบค่าที (t-test)
5) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ด้านเจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาของ
ครอนบาค
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3.2.7.2 สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล 1
1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1) ร้อยละ (Percentage)
1.2) ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน
2.1) ใช้การทดสอบค่าที (t-test for Dependent samples) ในการ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของการรูส้ งิ่ แวดล้อมก่อนและหลัง
การทดลอง
2.2) ใช้การทดสอบค่าที (One samples t-test แบบ one tail test
ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 และ 4 ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของการรูส้ งิ่ แวดล้อม
และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด
2.3) สําหรับการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน ให้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนระหว่าง
แผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ดว้ ยการทดสอบค่าที
(t-test for independent samples) ก่อน (รายละเอียดดังภาคผนวก ช)
2.3.1) ถ้าพบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) และข้อมูล
สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ ANCOVA (Analysis of Covariance) และถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมจะใช้การทดสอบค่าที (t-test for independent samples)
2.3.2) ถ้าไม่พบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ระหว่างแผนการเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ จะทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test for independent samples)
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 รายละเอียดดังตาราง
10
0

1

การวิเคราะห์ขอ้ มูลการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั
ได้ปรับฐานคะแนนในแต่ละองค์ประกอบให้เท่ากับ 100
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ตาราง 10 สรุปสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ 3 การเปรียบเทียบการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนกลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์
การรูส้ ิ่ งแวดล้อม
1. ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม

2. เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม

ระดับการวิ เคราะห์

สถิ ติที่ใช้ทดสอบ

- สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

t- test for independent
samples
√*

- วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

√*

-

- ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

-

√

- ในภาพรวม

√*

-

- มาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ

√

-

- มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนนโยบายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

√*

-

- มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

√

-

- มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม

√

-

- มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม

√

-

- ในภาพรวม

√

-

ANCOVA
-

หมายเหตุ √* คะแนนเฉลีย่ ก่อน และหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
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ตาราง 10 (ต่อ)
การรูส้ ิ่ งแวดล้อม

ระดับการวิ เคราะห์

สถิ ติที่ใช้ทดสอบ
t- test for independent
samples

ANCOVA

3. พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
3.1 การระบุความสําคัญของ
พฤติกรรมต่อการแก้ปญั หา
สิง่ แวดล้อม

3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อม

- มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย

-

√

- มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ

-

√

- มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-

√

- มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ

-

√

- มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย

√

-

- ในภาพรวม

-

√

- มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย

√

-

- มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ

-

√

- มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

-

√

- มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ

√

-

- มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
- ในภาพรวม

√
√

-
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ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมิ นผล และการปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร
ในขัน้ ตอนนี้ เป็ นการประเมินผลหลังจากการทดลองนําหลักสูตรฯไปทดลองใช้ เพื่อ
รวบรวมข้อเสนอแนะสําหรับนําไปใช้ปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรในส่วนทีย่ งั มี
ข้อบกพร่องอยู่ โดยพิจารณาจาก ผลการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนทัง้ ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม และนําผลจาก
การสอบความความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ มาร่วมพิจารณา
นอกจากนี้ เมือ่ สอนเสร็จในแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั และครูทร่ี ว่ มสอนจะมีการปรึกษาหารือ
เกีย่ วกับการจัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปญั หาต่างๆ ทีพ่ บ พร้อมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพื่อการ
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ได้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนได้ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ
การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินการโดยใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา โดยมีวธิ กี ารดําเนินการ 4 ขัน้ ตอน (รายละเอียดดังบทที่ 3) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ แนวคิดการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
รวมถึงการสอบถาม และสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ 4
และวิชาสังคมศึกษา 4 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 และผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาทัง้ หมดนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฯ ได้โครงสร้างของหลักสูตรฯ มีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิม่ เติม
แสดงไว้ในภาคผนวก ข)
1. หลักการของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต ได้กําหนดหลักการไว้ดงั นี้ คือ เป็ นหลักสูตรที่ 1) มุง่ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียน
สิง่ แวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ ทีเ่ น้นนักเรียนเป็นสําคัญ
โดยอาศัยแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต โดยแต่ละหน่วยการเรียนรูจ้ ะประกอบไปด้วย
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย 2) เน้นให้นกั เรียนทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการรู้
สิง่ แวดล้อมในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม และ 3) หลักสูตรมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถปรับกิจกรร มการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
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2. เป้ าหมายของหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อม ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดพืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อม
1.2 มีเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม
1.3 มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2. เพื่อให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาทีส่ นใจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมนอกห้องเรียน หรือใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพื่อการเรียนการสอนด้าน
สิง่ แวดล้อม
4. เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อส่งเสริ มการรูส้ งิ่ แวดล้อมข องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรดังตาราง 11 และภาพประกอบ 15 – 19

ตาราง 11 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ
เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 1 : ชีวภูมิศาสตร์ “เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู”้
1.1 เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
1.2 ชีวนิเวศ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
1.3 ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
1.4 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
1.5 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
1.6 การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องระบบนิเวศ
1.7 ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม
1.8 ปญั หา / วิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.9 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

จํานวนคาบ
(52)
(28)
4
4
2
2
2
2
4
4
4
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ตาราง 11 (ต่อ)
เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 2 : ทัวร์ป่าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย”
2.1 ระบบนิเวศปา่ ชายเลน
2.1.1 สภาพทางกายภาพและชีวภาพของปา่ ชายเลน
2.1.2 ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ ชายเลน
2.1.3 ความสัมพันธ์เชิงอาหารในระบบนิเวศปา่ ชายเลน
2.1.4 ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ ชายเลน
2.2 การใช้ประโยชน์จากปา่ ชายเลน
2.3 วิกฤตการณ์ / ปญั หาเกีย่ วกับปา่ ชายเลน
2.4 การอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
หน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 3 : สู่แดนเรียนรูค้ ่เู มืองถลาง
“ป่ าเขาพระแทว”
3.1 ระบบนิเวศปา่ ดิบชืน้ (ปา่ เขาพระแทว)
3.1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของปา่ ดิบชืน้
3.1.2 ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ ดิบชืน้
3.1.3 ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ ดิบชืน้
3.4 ประโยชน์ของปา่ ดิบชืน้ (คุณค่าแห่งปา่ เขาพระแทว)
3.5 วิกฤตการณ์ / ปญั หาเกีย่ วกับปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
3.6 การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
หน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 4 : ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ป่ าพรุบ้านไม้ขาว”
4.1 ระบบนิเวศปา่ พรุ
4.1.1 การเกิดปา่ พรุ
4.1.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ
4.1.3 ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ
4.1.4 ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ
4.2 การใช้ประโยชน์จากปา่ พรุ
4.3 วิกฤตการณ์ / ปญั หาเกีย่ วกับปา่ พรุ
4.4 การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ

จํานวนคาบ
(52)
(8)

5

3
(8)

5
3
(8)

5

3

132
-

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์จากปา่ พรุ
สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หาปา่ พรุ
การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1,ว2.1 ม.46/2,ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1,
ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/4
และ ส5.2 ม.4-6/5
-

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณค่าแห่งปา่ เขาพระแทว
สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หา
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
- การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ สัตว์ปา่

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2,ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12, ส5.1 ม4-6/1,
ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3,
ส5.2 ม4-6/4 และ ส5.2 ม.4-6/5

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 1
ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อม
สู่แหล่งเรียนรู”้

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 4
ท่องแหล่งนํ้าสีชา
“ปา่ พรุบา้ น
ไม้ขาว”

หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริม
การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 3
สู่แดนเรียนรู้
คู่เมืองถลาง
“ปา่ เขาพระแทว”

-

เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
ชีวนิเวศ และระบบความสัมพันธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,
ว2.1 ม.4-6/3,ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3,
ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3 และ
ส5.2 ม.4-6/5

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 2
ทัวร์ปา่ ชายเลน
บ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,
ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2,
ส5.2 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/4 และ ส5.2 ม.4-6/5

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ชีวภาพ
- ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การใช้ประโยชน์จากปา่ ชายเลน
- สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หา
ปา่ ชายเลน
- การอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน

ภาพประกอบ 15 หน่ วยการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
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ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/4, ส 5.1 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม4-6/2
(1)
เครื่องมือทาง
ภูมศิ าสตร์

(9)
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม4-6/2
(8)
ั
ปญหาทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.46/1, ว2.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม4-6/1, ส 5.2
ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3, ส 5.2 ม.4-6/5

(7)
ประเภทและ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรฯ
(6)
การเปลีย่ นแปลง
แทนทีข่ อง
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/2,
ส 5.1 ม4-6/3

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 1
ชีวภูมิศาสตร์
“เตรียมพร้อม
สู่แหล่งเรียนรู้ ”

(5)
การหมุนเวียน
สารใน
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม4-6/1
(2)
ชีวนิเวศ และ
ความลากหลาย
ของระบบนิเวศ
ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1,
ว2.1 ม.4-6/3, ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.2 ม4-6/1
(3)
ความสัมพันธ์
ในระบบนิเวศ

(4)
การถ่ายทอด
พลังงานใน
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.1 ม4-6/3, ส 5.2 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.1 ม4-6/3, ส 5.2 ม4-6/1
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ภาพประกอบ 16 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: ชีวภูมศิ าสตร์ “เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้”
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(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ ชายเลน

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ ชายเลน

หน่ วย
การเรียนรูท้ ี่ 2
ทัวร์ป่าชายเลนบ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

(2)
การใช้ประโยชน์
จากปา่ ชายเลน

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ ชายเลน
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ภาพประกอบ 17 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : ทัวร์ปา่ ชายเลนบ้านเรา ”บ้านท่าฉัตรไชย”
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ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่

(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ เขาพระแทว

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 3
สู่แดนเรียนรู้ค่เู มืองถลาง
“ป่ าเขาพระแทว”

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

(2)
คุณค่าแห่งปา่
เขาพระแทว

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
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ภาพประกอบ 18 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 : สู่แดนเรียนรูค้ ่เู มืองถลาง “ปา่ เขาพระแทว”
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ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ พรุ

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 4
ท่องแหล่งนํ้าสีชา
”ป่ าพรุบ้านไม้ขาว”

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

(2)
การใช้ประโยชน์
จากปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ พรุ

ภาพประกอบ 19 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 : ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว”
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5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรนี้ ซึง่ เป็นการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา
ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 โดยครูผสู้ อนทัง้ 2 วิชาได้วางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนัน้ เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุง่ หมาย จึงได้นํา ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ ดังนี้ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2544: 79-80)
1. ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรือ่ งทีส่ นใจ ซึง่
อาจเกิดขึน้ เองจากเรือ่ งทีส่ งสัย หรือจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุ่มเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทก่ี ําลังเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรือ่ งที่
เชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทีเ่ พิง่ เรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นที่
จะศึกษา ในกรณีทย่ี งั ไม่มปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจ ครูอาจให้ศกึ ษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผูก้ ระตุน้ ด้วย
การเสนอประเด็นขึน้ มาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรียนยอมรับประเด็นทีค่ รูกําลังสนใจเป็นเรือ่ งที่
จะใช้ศกึ ษา เมือ่ มีคาํ ถามทีน่ ่ าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
จึงร่วมกันกําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรือ่ งทีศ่ กึ ษาให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ อาจ
รวมทัง้ การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิมหรือความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้นําไปสู่ความ
เข้าใจเรือ่ ง หรือประเด็นทีจ่ ะศึกษามากขึน้ และมีแนวทางในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขัน้ สํารวจและค้นหา (Exploration) เมือ่ ทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามที่
สนใจศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วให้มกี ารวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบตัง้ สมมติฐาน
กําหนดทาง เลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
วิธกี ารตรวจสอบทําได้หลายวิธ ี เช่น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอย่างเพียง
พอทีจ่ ะนําไปใช้ในขัน้ ต่อไป
3. ขัน้ อธิ บายและลงข้อสรุป (Explanation) เมือ่ ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการสํารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อสนเทศทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลทีไ่ ด้ในรูปต่างๆ
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขัน้
นี้เป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุ นสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นทีก่ ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรูแ้ ละช่วยให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม หรือแนวคิดทีไ่ ด้คน้ คว้าเพิม่ เติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปทีไ่ ด้ไปใช้อธิบายสถานการณ์
หรือเหตุการณ์อ่นื ๆ ถ้าใช้อธิบายเรือ่ งต่างๆ ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึง่ จะช่วยเชื่อมโยงกับ
เรือ่ งต่างๆ ทําให้เกิดความรูก้ ว้างขวางขึน้
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5. ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด จากนัน้ จึงนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในเรือ่ ง
อื่นๆ การนําความรู้ ไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กบั เหตุ การณ์หรือเรือ่ งอื่นๆ
6.การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลในหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรูซ้ ่ึ งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. การวัดและประเมินผลก่อนเรียน เป็นการวัด การรูส้ งิ่ แวดล้อม ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ของนักเรียนก่อน
เรียนด้วยหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัดความรู้ ความสามารถ ของนักเรียน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน หรือ การถาม-ตอบ
คําถาม เป็ นต้น
3. การวัดและประเมินผลหลังเรียน เป็นการวัดการรู้สงิ่ แวดล้อม ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อเป็นการบ่งชีถ้ งึ ผลของการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ที่
พัฒนาขึน้

139

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ
4 ข้อ คือ

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนนี้เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน

1. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง
2. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี ําหนด
3. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ทเ่ี รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนนอกห้องเรียนหลังการทดลองแตกต่างกัน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนอยูใ่ น
ระดับดีขน้ึ ไป
สมมติ ฐานข้อที่ 1 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละการรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละด้าน คือ 1) ความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม 2) เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
สมมติฐานข้อนี้เป็ นการทดสอบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคะแนน
เฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้านต่อไปนี้ คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม 2) เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึง่ ทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ดังตาราง 12 - 15
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ตาราง 12 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละของการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
ความรูเ้ กี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม

n

df

ก่อนการ
ทดลอง
X

สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39
46.83
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43
34.24
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83
40.24
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39
52.75
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43
38.30
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83
45.18
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39
52.20
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43
43.73
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83
47.76
รวมทุกด้าน
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 51.04
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 39.55
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 45.02

S.D.

หลังการ
ทดลอง
X

S.D.

ความ
ก้าวหน้ า

t

p

14.04
16.62
16.61

75.33 11.01
63.48 10.61
69.13 12.28

28.50
29.21
28.89

10.77**
10.83**
15.31**

0.00
0.00
0.00

12.09
11.91
13.96

75.62 11.05
65.91 11.53
70.54 12.25

22.82
27.62
25.36

11.66**
11.12**
15.70**

0.00
0.00
0.00

9.71
15.39
13.61

73.20
65.55
69.19

9.42
7.73
9.35

21.00
21.28
21.43

12.87**
9.55**
15.10**

0.00
0.00
0.00

7.64 74.54 7.81
11.93 65.15 6.18
11.60 69.62 8.41

23.50
25.60
24.60

18.82**
13.47**
21.24**

0.00
0.00
0.00

** p < 0.01

จากตาราง 12 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
หลังการทดลอง ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตาราง 13 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)

เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม

n

df

ก่อนการ
ทดลอง
X

S.D.

หลังการ
ทดลอง
X

มาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.41 0.21
4.16
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.34 0.31
4.00
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.37 0.27
4.08
มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนเกีย่ วกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.71 0.47
3.91
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.36 0.45
3.76
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.53 0.49
3.83
มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.77 0.33
3.84
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.67 0.32
4.05
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.72 0.33
3.96
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.37 0.45
4.05
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.49 0.39
4.00
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.44 0.42
4.03
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติ และดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.36 0.31
4.29
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.44 0.32
4.13
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.40 0.31
4.21
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.51 0.17
4.10
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.47 0.17
4.05
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.49 0.17
4.07

** p < 0.01

t

p

0.48
0.55
0.52

9.75**
7.47**
11.29**

0.00
0.00
0.00

0.52
0.46
0.49

1.65
4.00**
3.92**

0.11
0.00
0.00

0.42
0.39
0.41

0.94
4.81**
4.01**

0.36
0.00
0.00

0.36
0.31
0.33

8.45**
6.88**
10.74**

0.00
0.00
0.00

0.45
0.47
0.46

13.31**
8.47**
14.53**

0.00
0.00
0.00

0.51
0.40
0.45

7.68**
8.47**
11.49**

0.00
0.00
0.00

S.D.
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จากตาราง 13 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และเมือ่ พิจารณาในรายมาตรวัด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 1 มีคะแนน
เฉลีย่ ในมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม และ
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนในมาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนเกีย่ วกับนโยบายด้านการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ สําหรับ กลุ่มตัวอย่าง 2 ทุกมาตรวัดสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตาราง 14 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการ
ระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การระบุความสําคัญ
ก่อนการทดลอง
n
df
ของพฤติ กรรมฯ
S.D.
X
มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
3.21
0.39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
3.04
0.39
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83
3.12
0.39
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
3.32
0.43
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
3.14
0.36
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83
3.23
0.40
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
3.17
0.37
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
3.01
0.32
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83
3.09
0.35
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่ง และการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
3.28
0.39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
3.07
0.39
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83
3.17
0.40

หลังการทดลอง

t

p

0.32
0.46
0.40

5.61**
7.30**
9.15**

0.00
0.00
0.00

3.72
3.55
3.63

0.34
0.43
0.40

5.99**
6.63**
8.98**

0.00
0.00
0.00

3.66
3.45
3.55

0.34
0.43
0.40

8.75**
7.91**
11.78**

0.00
0.00
0.00

3.64
3.50
3.57

0.36
0.42
0.39

5.74**
7.02**
9.07**

0.00
0.00
0.00

X

S.D.

3.62
3.51
3.56
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ตาราง 14 (ต่อ)
การระบุความสําคัญ
ของพฤติ กรรมฯ

n

ก่อนการ
ทดลอง

df

มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างทางสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
84
83

หลังการ
ทดลอง

t

p

X

S.D.

X

S.D.

3.18
3.05
3.12

0.36
0.36
0.37

3.66
3.50
3.58

0.36
0.39
0.42

6.55**
6.63**
8.94**

0.00
0.00
0.00

3.23
3.07
3.15

0.28
0.27
0.28

3.65
3.50
3.58

0.29
0.39
0.35

8.69**
8.49**
12.17**

0.00
0.00
0.00

** p < 0.01

จากตาราง 14 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมใน
ส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม หลังการทดลอง
ในภาพรวม และรายมาตรวัด ทุกมาตรวัด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2
กลุ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ตาราง 15 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการ
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การแสดงพฤติ กรรม
ของนักเรียน

n

df

ก่อนการ
ทดลอง
X

มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย
กลุม่ ตัวอย่าง 1
40 39 3.56
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.47
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.51

หลังการ
ทดลอง

S.D.

X

S.D.

0.46
0.45
0.46

4.20
3.89
4.04

0.35
0.69
0.57

t

p

8.42**
4.40**
8.40**

0.00
0.00
0.00
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ตาราง 15 (ต่อ)
การแสดงพฤติ กรรม
ของนักเรียน

n

ก่อนการ
ทดลอง

df
X

S.D.

มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.71 0.54
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.48 0.52
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.59 0.54
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.40 0.54
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.08 0.54
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.24 0.56
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.41 0.49
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.36 0.49
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.38 0.49
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างทางสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.35 0.54
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.18 0.51
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.26 0.53
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
40 39 3.35 0.40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44 43 3.21 0.34
ทัง้ 2 กลุ่ม
84 83 3.28 0.38

หลังการ
ทดลอง

t

p

X

S.D.

4.46
4.04
4.24

0.41
0.74
0.64

10.14**
4.53**
8.79**

0.00
0.00
0.00

4.00
3.76
3.88

0.41
0.63
0.54

7.09**
6.21**
9.17**

0.00
0.00
0.00

4.16
3.78
3.96

0.41
0.68
0.60

7.60**
3.84**
7.62**

0.00
0.00
0.00

4.00
3.67
3.83

0.48
0.72
0.64

6.27**
4.06**
7.06**

0.00
0.00
0.00

4.17
3.83
3.99

0.31
0.63
0.53

13.39**
6.76**
12.55**

0.00
0.00
0.00

** p < 0.01

จากตาราง 15 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมใน
ส่วนของการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนหลังการทดลอง ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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สมมติ ฐานข้อที่ 2 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละด้าน คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม 2) เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนนอกห้องเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
สมมติฐานข้อนี้ เป็ นการทดสอบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคะแนน
เฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมหลังการทดลองทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม 2) เจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อม และ 3) พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด ทําการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One - sample t - test) แบบ One - tailed
test ดังตาราง 16 -19
ตาราง 16 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละของการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หลังการ
ทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ 60) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
หลังการทดลอง

ความรูเ้ กี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม
รวมทุกด้าน
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

df

t

p

11.01
10.61
12.28

39
43
83

8.81**
2.18*
6.81**

0.00
0.02
0.00

75.62
65.91
70.54

11.05
11.53
12.25

39
43
83

8.95**
3.40**
7.88**

0.00
0.00
0.00

73.20
65.55
69.19

9.42
7.73
9.35

39
43
83

8.86**
4.76**
9.01**

0.00
0.00
0.00

74.54
65.15
69.62

7.81
6.18
8.41

39
43
83

11.78**
5.53**
10.49**

0.00
0.00
0.00

X

S.D.

75.33
63.48
69.13

* p < 0.05 , ** p < 0.01

146
จากตาราง 16 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหลัง
การทดลอง ในภาพรวม และรายองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง 1 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ
60) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 2 คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวม ความรู้
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทรัพยากรธรรมชาติ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อมสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตาราง 17 การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับ
เกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2
(กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
มาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

หลังการทดลอง
X

S.D.

4.16
4.00
4.08

0.48
0.55
0.52

df

39
43
83
มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนเกีย่ วกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.91
0.52
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.76
0.46
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.83
0.49
83
มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.84
0.42
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
4.05
0.39
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.96
0.41
83
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.05
0.36
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
4.00
0.31
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
4.03
0.33
83
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.29
0.45
39
กลุ่มตัวอย่าง 2
4.13
0.47
43
ทัง้ 2 กลุ่ม
4.21
0.46
83

t

p

8.71**
6.03**
10.14**

0.00
0.00
0.00

5.00**
3.76**
6.19**

0.00
0.00
0.00

5.22**
9.35**
10.01**

0.00
0.00
0.00

9.72**
10.98**
14.61**

0.00
0.00
0.00

11.11**
8.86**
13.91**

0.00
0.00
0.00
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ตาราง 17 (ต่อ)
หลังการทดลอง

เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

X

S.D.

4.10
4.05
4.07

0.51
0.40
0.45

df

t

p

39
43
83

7.34**
9.16**
11.53**

0.00
0.00
0.00

** p < 0.01

จากตาราง 17 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลอง
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด ของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม
สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

ตาราง 18 การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการระบุความ
สําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับ
เกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.25) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2
(กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การระบุความสําคัญ
ของพฤติ กรรมฯ

หลังการทดลอง
X

S.D.

df

t

p

มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.62
0.32
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.51
0.46
ทัง้ 2 กลุม่
3.56
0.40

39
43
83

7.25**
3.84**
7.22**

0.00
0.00
0.00

มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.72
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.55
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.63

39
43
83

8.71**
4.61**
8.77**

0.00
0.00
0.00

0.34
0.43
0.40
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ตาราง 18 (ต่อ)
การระบุความสําคัญ
ของพฤติ กรรมฯ

หลังการทดลอง
X

S.D.

มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.66
0.34
กลุม่ ตัวอย่าง 2
3.45
0.43
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.55
0.40
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
3.64
0.36
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.50
0.42
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.57
0.39

df

t

p

39
43
83

7.57**
3.17**
6.92**

0.00
0.00
0.00

39
43
83

6.91**
4.12**
7.50**

0.00
0.00
0.00

มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

3.66
3.51
3.58

0.36
0.47
0.42

39
43
83

7.15**
3.77**
7.23**

0.00
0.00
0.00

รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

3.65
3.50
3.58

0.29
0.39
0.35

39
43
83

8.53**
4.34**
8.40**

0.00
0.00
0.00

** p < 0.01

จากตาราง 18 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมใน
ส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม หลังการทดลอง
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด ของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม
สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.25) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ตาราง 19 การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50)
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การแสดงพฤติ กรรม
ของนักเรียน

หลังการทดลอง

df

t

p

มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.20
0.35
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.89
0.69
ทัง้ 2 กลุ่ม
4.04
0.57

39
43
83

12.87**
3.70**
8.58**

0.00
0.00
0.00

มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.46
กลุ่มตัวอย่าง 2
4.04
ทัง้ 2 กลุ่ม
4.24

39
43
83

14.88**
4.80**
10.59**

0.00
0.00
0.00

39
43
83

7.81**
2.78**
6.33**

0.00
0.00
0.00

39
43
83

10.23**
2.69*
7.05**

0.00
0.01
0.00

X

S.D.

0.41
0.74
0.64

มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.00
0.41
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.76
0.63
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.88
0.54
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
4.16
0.41
กลุ่มตัวอย่าง 2
3.78
0.68
ทัง้ 2 กลุ่ม
3.96
0.60
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

4.00
3.67
3.83

0.48
0.72
0.64

39
43
83

6.57**
1.55
4.69**

0.00
0.06
0.00

รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ทัง้ 2 กลุ่ม

4.17
3.83
3.99

0.31
0.63
0.53

39
43
83

13.64**
3.46**
8.49**

0.00
0.00
0.00

* p < 0.05 , ** p < 0.01
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จากตาราง 19 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลอง ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด(3.50) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 และรายมาตรวัดทุกมาตรวัดของกลุ่มตัวอย่าง 1 ทุกมาตรวัด สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 ในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และในมาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทาง
อากาศ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ิ
ทางสังคม / กฎหมาย มีค่าเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
สมมติ ฐานที่ 3 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ทเ่ี รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนนอกห้องเรียนหลังการทดลองแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อนี้เป็ นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนหลัง
ทดลองใช้หลักสูตรฯ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์) ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มด้วยการทดสอบค่าที (t-test for independent samples) พบว่า
1. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ กลุ่มตัวอย่าง 2
ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ และด้าน
พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการ
แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย ,
มาตรวัดที่ 2 การอนุ รกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (ภาคผนวก ช) แต่เมือ่ ตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้ งต้นของการเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบว่าด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม
จึงทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test for independent samples) ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับ
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์
ความแปรปรวนร่วม จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม สําหรับ
ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการระบุความสําคัญ ของพฤติกรรมต่อการ
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แก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมพบว่าในภาพรวม และมาตรวัดที่ 1 ถึง มาตรวัดที่ 4 สอดคล้องกับข้อตกลง
เบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม ดังนัน้ จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิควิธ ี
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
2. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ กลุ่มตัวอย่าง 2
ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ,
มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม และ
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ต่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย , มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ และมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม /กฎหมาย แตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ (รายละเอียดเพิม่ เติมจากภาคผนวก ช) ดังนัน้ จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test for independent samples)
สําหรับการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 หลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2. ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
3. ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 ทัง้ ในภาพรวม และรายองค์ประกอบทุกองค์ประกอบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 แต่เมือ่ ทดสอบความสอดคล้องตามข้อตกลง
เบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบว่าในภาพรวม ความรู้
เกีย่ วกับสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้น
ของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วมจึงทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test for
independent samples) รายละเอียดดังตาราง 20 ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมข้อมูลมีความสอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวน
ร่วม ดังนัน้ จึงทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม ดังตาราง 21 – 22
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมใน
ภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ความรูเ้ กี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2

n

t

p

X

S.D.

40
44

75.33
63.48

11.01
10.61

5.02**

0.00

40
44

75.62
65.91

11.05
11.53

3.94**

0.00

40
44

74.54
65.15

7.81
6.18

6.14**

0.00

** p < 0.01

จากตาราง 20 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อมและวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความรูเ้ กีย่ วปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมด้วย
เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
แหล่งความแปรปรวน
ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อน
การทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน

SS
622.02

Df
1

MS
622.02

F
9.32**

Sig.
0.00

649.11

1

649.11

9.72**

0.00

** p < 0.01
จากตาราง 21 คะแนนก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กบั คะแนนหลังการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (F = 9.32) เมือ่ ใช้คะแนนก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วมเพื่อ
ทํานายคะแนนหลังการทดลอง พบว่าคะแนนหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (F = 9.72) ส่วนคะแนนเฉลีย่ ร้อยละทีป่ รับแล้ว ดังตาราง 22
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ตาราง 22 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับค่าด้านความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
คะแนนเฉลี่ย
แหล่งข้อมูล

n

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
X

กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2

40
44

คะแนนเฉลี่ยที่ปรับแล้ว

S.D.

52.20 9.71
43.73 15.39

X

S.D.

X

73.20
65.55

9.42
7.73

47.76

X

72.26
66.40

จากตาราง 22 เมือ่ นําคะแนนเฉลีย่ ร้อยละก่อนการทดลอง มาเป็ นตัวแปรร่ วมเพื่อใช้ใน
การปรับ ค่าคะแนนเฉลีย่ ร้อยละหลังการทดลอง หลังจากปรับค่าแล้วคะแนน เฉลีย่ ร้อยละหลังการ
ทดลองในด้านความรูเ้ กีย่ วกับปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 เท่ากับ 72.26 และ 66.40 ตามลําดับ
2. ด้านเจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และ
ในมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม และมาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและ
ดุลยภาพของสิง่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ ส่วนในมาตรวัดที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง
2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 แต่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ดังนัน้ ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมในภาพรวม
และรายมาตรวัดทุกมาตรวัดจึงทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test for independent
samples) ดังตาราง 23
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังการ
ทดลองในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1, 3, 4 และ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
เจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม
n
มาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44

X

S.D.

t

p

4.16
4.00

0.48
0.55

1.40

0.17

3.91
3.76

0.52
0.46

1.38

0.17

3.84
4.05

0.42
0.39

2.30*

0.02

4.05
4.00

0.36
0.31

0.68

0.50

4.29
4.13

0.45
0.47

1.54

0.13

4.10
4.05

0.51
0.40

0.47

0.64

* p < 0.05

จากตาราง 23 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , มาตรวัดที่ 4 การคุกคาม
สิง่ แวดล้อม และมาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม มีค่าเฉลีย่
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ ทางสถิติ ส่วนมาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลีย่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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3. ด้านพฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
การวิเคราะห์ผลตอนนี้ผวู้ จิ ยั นําคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง ในภาพรวม และ
ในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย , มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของ
เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ดังนัน้ จึงทดสอบสมมติฐานด้วยเทคนิควิธ ี
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วม (Covariate)
ดังตาราง 24 – 25 ส่วนมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย คะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ จึงทํา
การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t – test for independent samples) ดังตาราง 26
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม (การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม) ในภาพรวม
และรายมาตรวัดที่ 1, 2, 3 และ 4 ด้วยเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
พฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
(การระบุความสําคัญของพฤติ กรรมต่อการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม)
มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่ง และการป้องกันมลพิษทางอากาศ
ในภาพรวม

แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน
ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน
ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน
ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน
ตัวแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน

1.70
0.03
2.44
0.17
3.42
0.24
2.71
0.02
2.31
0.04

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.70
0.03
2.44
0.17
3.42
0.24
2.71
0.02
2.31
0.04

12.24**
0.23
19.51**
1.34
30.64**
2.16
22.52**
0.16
24.45**
0.44

0.00
0.63
0.00
0.25
0.00
0.15
0.00
0.69
0.00
0.51

** p < 0.01

156

157
จากตาราง 24 ในภาพรวมคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย่
หลังการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 (F = 24.45) เมือ่ ใช้คะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
ทดลองมาเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อทํานายคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์) แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (F = 0.44)
เมือ่ พิจารณาในรายมาตรวัด คือ มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการของเสีย, มาตรวัดที่ 2 การอนุ รกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ , มาตรวัดที่ 3 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.01 (F = 12.24, 19.51, 30.64 และ 22.52 ตามลําดับ) เมือ่ ใช้
คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมาเป็ นตัวแปรร่วมเพื่อ ทํานายคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง พบว่า
คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 ในมาตรวัดดังกล่าวแตกต่าง
กันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ (F = 0.23, 1.34, 2.16 และ 0.16 ตามลําดับ)
ส่วนคะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับแล้วในภาพรวม และรายมาตรวัดของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 ดังตาราง 25
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ตาราง 25 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับแล้วของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมในภาพรวม และมาตรวัดที่ 1, 2, 3 และ 4 ของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
พฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
(การระบุความสําคัญของพฤติ กรรมต่อการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม)
มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
ในภาพรวม

แหล่งข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุม่ ตัวอย่าง 2
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2

n
40
44
40
44
40
44
40
44
40
44

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยที่ปรับค่า
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
X

3.21
3.04
3.32
3.14
3.17
3.01
3.28
3.07
3.23
3.07

S.D.

0.39
0.39
0.43
0.36
0.37
0.32
0.39
0.39
0.28
0.27

X

3.62
3.51
3.72
3.55
3.66
3.45
3.64
3.50
3.65
3.50

S.D.

0.32
0.46
0.34
0.43
0.34
0.43
0.36
0.42
0.29
0.39

X

3.12
3.23
3.09
3.17
3.15

X

3.59
3.55
3.68
3.59
3.61
3.50
3.59
3.56
3.60
3.55
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จากตาราง 25 เมือ่ นําคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วมเพื่อใช้ในการปรับ
ค่าคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง หลังจากปรับค่าแล้วคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 และ กลุ่มตัวอย่าง 2 เท่ากับ 3.60 และ 3.55 ตามลําดับ และพบว่าในมาตรวัดที่ 2
การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 มีคะแนนเฉลีย่
สูงสุด คือ 3.68 และ 3.59 ตามลําดับ

ตาราง 26 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อมในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ในมาตรวัดที่ 5 ของกลุ่มตัวอย่าง 1(กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
การระบุความสําคัญ
ของพฤติ กรรมฯ

n

มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44

X

S.D.

t

p

3.67
3.51

0.36
0.36

1.60

0.11

จากตาราง 26 คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองในด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิต่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 5 การ
ปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ
3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
เนื่องจากคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองในด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย , มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ และมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ จึงทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test for independent samples) ดังตาราง 27 ส่วนในมาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ซึง่ คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
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ระดับ 0.01 และข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบือ้ งต้นของเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA) ดังนัน้ จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม
ดังตาราง 28-29

ตาราง 27 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1, 4 และ 5
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การแสดงพฤติ กรรมต่อสิ่ งแวดล้อม
n
มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างทางสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44

t

p

0.35
0.69

2.63*

0.01

4.16
3.78

0.41
0.68

3.08**

0.00

4.00
3.67

0.48
0.47

1.96*

0.02

4.17
3.83

0.31
0.63

1.12**

0.00

X

S.D.

4.21
3.89

* p < 0.05 , ** p < 0.01

จากตาราง 27 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง
2 ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ เมือ่ ทําการ
ทดสอบค่าที (t-test for independent samples) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย และมาตรวัดที่ 5
การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 2 และ 3 ด้วยเทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA)
การระบุความสําคัญของ
พฤติ กรรมต่อการแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม

แหล่งความ
แปรปรวน
ตัวแปรร่วม (คะแนน
ก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน
ตัวแปรร่วม (คะแนน
ก่อนการทดลอง)
ระหว่างแผนการเรียน

SS

df

MS

F

Sig.

2.68

1

2.68

7.93*

0.01

2.36
1.90

1
1

2.36
1.90

6.98*
7.14*

0.01
0.01

0.40

1

0.40

1.52

0.22

* p < 0.05
จากตาราง 28 คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองในมาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีความ
สัมพันธ์กบั คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (F = 7.93 และ
7.14 ตามลําดับ) เมือ่ ใช้คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วมเพื่อทํานายคะแนนเฉลีย่
หลังการทดลองพบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองในมาตรวัดที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (F = 6.98) ส่วนในมาตรวัดที่ 3 แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
(F = 1.52)
สําหรับคะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับแล้วในมาตรวัดที่ 2 และมาตรวัดที่ 3 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 ดังตาราง 29
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ตาราง 29 คะแนนเฉลีย่ ทีป่ รับค่าของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 2 และ 3
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)

การระบุความสําคัญของ
พฤติ กรรมต่อการแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

คะแนนเฉลี่ย
แหล่งข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2

n
40
44
40
44

ก่อนการ
ทดลอง
X

3.71
3.48
3.40
3.08

S.D.

0.54
0.52
0.54
0.54

หลังการ
ทดลอง
X

4.46
4.04
4.00
3.76

S.D.

0.41
0.74
0.41
0.63

คะแนนเฉลี่ย
ที่ปรับค่า
ก่อนการ หลังการ
ทดลอง ทดลอง
X

3.59
3.24

X

4.42
4.07
3.95
3.81

จากตาราง 29 เมือ่ นําคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองมาเป็นตัวแปรร่วมเพื่อใช้ในการปรับ
ค่าคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง หลังจากปรับค่าแล้วคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง ในมาตรวัดที่ 2
การอนุรกั ษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 มีค่าเท่ากับ
4.42 และ 4.07 และในมาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีค่าเท่ากับ
3.95 และ 3.81 ตามลําดับ
สมมติ ฐานที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนอยูใ่ น
ระดับดีขน้ึ ไป
สมมติฐานข้อนี้ เป็ นการทดสอบว่านักเรียนทีเ่ รียนตามหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคะแนน
เฉลีย่ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ หลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
(ระดับดี, 3.50) ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One - sample
t - test) แบบ One - tailed test ดังตาราง 30 และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) โดยใช้การทดสอบค่า
ที (t-test for independent samples) ดังตาราง 31
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ตาราง 30 ค่าเฉลีย่ และระดับความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50)

กลุ่มตัวอย่าง 1
(n = 40)

ความคิ ดเห็นในด้าน

1. ด้านเนื้อหา / สาระการเรียนรู้
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ด้านสือ่ การเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้
4. ด้านการวัดและประเมินผล
รวมทุกด้าน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง 2
(n = 44)

X

S.D.

ระดับ

t

p

X

S.D.

ระดับ

t

4.38
4.26
4.29

0.41
0.42
0.45

ดี
ดี
ดี

13.40**
11.48**
10.97**

0.00
0.00
0.00

4.41
4.40
4.42

0.36
0.31
0.40

ดี
ดี
ดี

17.02**
19.38**
15.46**

4.23
4.28

0.54
0.41

ดี
ดี

8.43**
12.08**

0.00
0.00

4.46
4.42

0.42
0.29

ดี
ดี

15.09**
21.11**

รวมทัง้ 2 กลุ่ม
(n = 84)

p

ระดับ

t

p

0.00 4.40 0.38
0.00 4.34 0.37
0.00 4.36 0.43

ดี
ดี
ดี

21.46**
20.67**
18.40**

0.00
0.00
0.00

0.00 4.35 0.36
0.00 4.35 0.46

ดี
ดี

15.70**
27.98**

0.00
0.00

X

S.D.

** p < 0.01

163

164
จากตาราง 30 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50) ในภาพรวม และรายด้าน ของกลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
และมีค่าระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
ตาราง 31 ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ เมือ่
เปรียบเทียบตามแผนการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ความคิ ดเห็นในด้าน
1. ด้านเนื้อหา / สาระการเรียนรู้
2. ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
3. ด้านสือ่ การเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้
4. ด้านการวัดและประเมินผล
ภาพรวมทุกด้าน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2
(n = 40)
(n = 44)
X

S.D.

X

S.D.

t

p

4.38
4.26

0.41
0.42

4.41
4.40

0.36
0.31

5.10
1.60

0.61
0.11

4.29

0.45

4.42

0.40

1.48

0.14

4.23
4.28

0.54
0.41

4.46
4.42

0.42
0.29

2.19*
1.73

0.03
0.09

* p < 0.05

จากตาราง 31 ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ในภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และ กลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ ทางสถิติ ส่วนในรายด้านพบว่า 1) ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) ด้านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง 1
และกลุ่มตัวอย่าง 2 มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนด้านที่ 4) การ
วัดและประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้นกั เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 1 และ กลุ่มตัวอย่าง 2 ยังได้แสดงความคิดเห็น
เพิม่ เติมต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ทีเ่ ป็ นไปในลักษณะเดียวกัน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปไว้
ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงไว้ในภาคผนวก ญ)
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1. การเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนทําให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดขี น้ึ รูจ้ ริง เห็นจริง และเป็นการเรียนทีไ่ ม่น่าเบื่อ เรียนอย่างมี
ความสุข และสนุ กสนานในการเรียน
2. ส่งเสริมให้ให้นกั เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า/ความสําคัญของทรัพยากรในท้องถิน่
เช่น ปา่ พรุ ปา่ ชายเลน เป็ นต้น
3. ส่งเสริมกระบวนการทํางานกลุ่ม ฝึก ความกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด กล้าถาม
กล้านําเสนองาน ฝึกความรับผิดชอบ ความขยัน และการตรงต่อเวลา
4. ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นความรู้/ ความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน
กับครูผสู้ อน หรือกับวิทยากร ทําให้นกั เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้มากขึน้
5. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเรียนรูน้ อกห้องเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวติ ประจําวัน
6. สื่อประกอบการเรียนต่างๆ รวมถึงแหล่งเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมในการเรียนเรือ่ ง
สิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ดขี น้ึ
7. ทําให้นกั เรียนเกิดความรัก และชอบในวิชาเรียนมากขึน้
8. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในห้องเรียนมากยิง่ ขึน้ เพราะนักเรียนได้ช่วยเหลือ
กัน เมือ่ เจอปญั หาต่างๆ เช่น การเดินปา่ เมือ่ เจอพืน้ ทีท่ ล่ี าํ บาก มีอุปสรรค เพื่อนๆ ในห้องได้
ช่วยกัน รวมถึงการแบ่งปนั สิง่ ของ เช่น นํ้าดื่ม อาหาร เป็นต้น ทําให้นกั เรียนเกิดความรักใน
หมูค่ ณะมากขึน้
9. นักเรียนต้องการให้วชิ าสังคมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมแบบนี้
อีกต่อไป เพื่อให้รนุ่ น้องได้เรียนในแหล่งเรียนรูจ้ ริง ๆ และอยากให้มกี ารจัดการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบนี้ในทุกรายวิชา และนําไปใช้กบั ทุกห้องเรียน
นอกจากนี้จากการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างผูว้ จิ ยั และครูผูร้ ว่ มสอน
ทัง้ 2 ท่าน เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทัง้ 2 ท่าน ให้
ความเห็นตรงกันว่า เป็ นวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ด่ี ี ทีช่ ่วยให้นกั เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ด ี
เพราะได้เรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อมจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ส่งเสริมให้นกั เรียนรูค้ ุณค่าของ
สิง่ แวดล้อม และเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในระดับท้องถิน่ นักเรียนสามารถนํา
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้ นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดความสามัคคีของนักเรียนใน
ห้องเรียน และส่งเสริมกระบวนการวางแผนการทํางานของนักเรียนโดยเฉพาะการทํางานกลุ่ม
ซึง่ นักเรียนมีการวางแผน และแบ่งหน้าทีใ่ นการทํางาน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่าง
ดี มีความรับผิดชอบต่อการทํางาน และตรงต่อเวลา และยังพบว่านักเรียนทีไ่ ม่เคยนําเสนองาน
หน้าชัน้ เรียนจากการเรียนในห้องเรียนปกติ เมือ่ จัดกิจกรรมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน นักเรียนมี
ความกล้าในการนําเสนองาน และสามารถนําเสนองานได้ในระดับดี ซึง่ ครูผรู้ ว่ มสอนได้กล่าวว่า
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“คิดไม่ถงึ ว่านักเรียนเหล่านัน้ ซึง่ ปกติในชัน้ เรียนจะไม่กล้าแสดงออก โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ แต่สามารถออกมานําเสนองานได้ในระดับดี เกินความคาดหมายทีค่ ดิ ไว้”
นอกจากนี้ยงั มีประเด็นที่ครูผรู้ ว่ มสอน ทัง้ 2 ท่าน ได้กล่าวไว้สอดคล้องกัน คือ
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่ค่อยสนใจการเรียนในห้องเรียนปกติ แต่เมือ่ เรียนผ่านกิจกรรม
การเรียนรูน้ อกห้องเรียนพบว่า นักเรียนเหล่านัน้ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี น้ึ
อย่างเห็นได้ชดั เจน เช่น การกล้าซักถามคําถามทีส่ งสัย หรือการตอบคําถามเกีย่ วกับแหล่ง
เรียนรูต้ ่างๆ จากวิทยากร มีภาวะการเป็นผูน้ ําเพิม่ ขึน้ ดังเช่น กรณีของนายพัฒนา (นาม
สมมติ) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สังเกตว่า นักเรียนคนนี้ให้ความสนใจในกิจ กรรมเป็นอย่างดี มีการซักถาม
วิทยากร สามารถนําเรือ่ งทีว่ ทิ ยากรตอบคําถาม หรือเสริมในประเด็นต่างๆ มาถ่ายทอดสู่เพื่อน
ได้ และมักจะมีมมุ มอง หรือความคิดเห็นในเรือ่ งราวต่างๆ ทีแ่ ตกต่างจากนักเรียนคนอื่นๆ และ
ยังเป็ นผูท้ ค่ี อยช่วยเหลือเพื่อนๆ ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามข้อมูลของนักเรียนคนดังกล่าวเพิม่ เติมจากครูผูร้ ว่ มสอนทัง้ 2 ท่าน พบว่า
นักเรียนคนดังกล่าว ปกติเวลาเรียนในห้องเรียนจะไม่ค่อยตัง้ ใจเรียน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
และมักจะเข้าเรียนสายเป็นประจํา และครูผูร้ ว่ มสอนทัง้ 2 ท่าน กล่าวว่า “วิธกี ารจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ เ่ี น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน เหมาะสมมากกับนักเรียนกลุ่มนี้ ” ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดังกล่าว และเพื่อนๆ เพิม่ เติม ดังสรุปไว้ในส่วนของความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูต รฯ ทีก่ ล่าวไว้ในตอนต้น
นอกจากนี้ครูผสู้ อนในรายวิชาสังคมศึกษา 4 ได้กล่าวเพิม่ เติมว่าสามารถนําวิธกี าร
จัดการเรียนรูแ้ บบเน้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้ องเรียนไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่นๆ ทีส่ อนนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น วิชาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ส่วนครูผสู้ อนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4
จะนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปใช้ประยุกต์ใช้กบั นักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นที่
เรียนเรือ่ งระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ทงั ้ 2 ท่านได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนจะประสบความสําเร็จได้นนั ้ ต้องมี การวางแผนเป็นอย่างดี
ดังเช่น การจัดคาบของวิชาทีจ่ ะนํามาบูรณาการอยูต่ ดิ กัน ครูผสู้ อนต้องว่างตรงกัน ในคาบ
ดังกล่าว และก่อนทีจ่ ะออกไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ควรจะมีการให้ความรูพ้ น้ื ฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะไปศึกษาแก่นกั เรียนก่อน และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ล่วงหน้า เป็ นต้น
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) สรุปสาระสําคัญของ
การวิจยั ได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน
ใน จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูใ้ นภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ
2.1 การรูส้ งิ่ แวดล้อม
2.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2.1.1.1 สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.2 วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
2.1.1.3 ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1.2 เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3 พฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
2.1.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ(ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง
2. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้หลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนนอกห้องเรียนหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด
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3. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบ (ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม,
เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม) ของนักเรียนแผนการเรียนทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ทเ่ี รียนโดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนหลังการทดลองแตกต่างกัน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม และเมือ่ จําแนกตามแผนการเรียนต่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนอยูใ่ นระดับดี
ขึน้ ไป

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา ซึง่ มีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
1.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
1.2 การสํารวจข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1.3 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม สภาพปญั หาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียนจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย
1.3.1 การสัมภาษณ์กลุ่มครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และวิชาสังคมศึกษา 4
1.3.2 การสอบถามนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 6
1.3.3 การสัมภาษณ์กลุ่มย่อยนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
1.3.4 การสอบถามผูป้ กครองนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร
การดําเนินการในขัน้ ตอนนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
2.1 การสร้างหลักสูตร (ฉบับร่าง)
2.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อนนําไปใช้
2.3 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร
เป็ นการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
3.1 การศึกษานําร่อง เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการใช้หลักสูตรใน
สถานการณ์จริง
3.2 การนําหลักสูตรไปทดลองใช้จริง เพื่อประเมินผลหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นการประเมินผลหลังจากนําหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้จริง
เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ นําไปปรับปรุงในส่วนทีบ่ กพร่อง เพื่อให้ได้หลักสูตรฯ ที่
สมบูรณ์

สรุปผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ
ได้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ เป็ นหลักสูตร
บูรณาการเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบข้ามสาขาวิชาระหว่างวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 โดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared Model)
ร่วมกับรูปแบบการโยงใย (Webbed Model) ซึง่ โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 1) สภาพ
ปญั หาและความจําเป็ น 2) หลักการของหลักสูตร 3) เป้าหมายของหลักสูตร 4) จุดมุง่ หมายของ
หลักสูตร 5) มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั 6) เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 7) จุดประสงค์การเรียนรู้
8) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10) สื่อประกอบการ
เรียนรู้ และ 11) การวัดและประเมินผล มีรปู แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ วฏั จักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ซึง่ ประกอบด้วย 1) ขัน้ สร้างความสนใจ 2) ขัน้ สํารวจและค้นหา 3) ขัน้
อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขัน้ ขยายความรู้ และ 5) ขัน้ ประเมินผล
หลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 4 หน่วยบูรณาการ คือ 1) ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้” 2) ทัวร์ปา่ ชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย” 3) สู่แหล่งเรียนรู้
คู่เมืองถลาง “ปา่ เขาพระแทว” และ 4) ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว” ซึง่ ผ่านการประเมินจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญว่าโครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ และมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ถึงมากทีส่ ุด
นอกจากนี้ยงั ได้เอกสารประกอบหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
(สําหรับครู) คู่มอื ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน) ทีผ่ ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้ประกอบการเรียนรูส้ าํ หรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายได้
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2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ
เมือ่ นําหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ปรากฎผลดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติ
ต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์)และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ
เป็นดังนี้
2.1.1 ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ
หลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.1.2 ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ, มาตรวัดที่ 4
การคุกคามสิง่ แวดล้อม และมาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม
คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์สงู กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด ส่วนมาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนนโยบายด้านการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คะแนน
เฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
สําหรับกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม และทุกรายมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.1.3 ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.1.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัด ทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.1.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัด ทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.2 ผลการเปรียบเทียบการรู้สงิ่ แวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองใช้
หลักสูตรฯ เมือ่ เทียบกับเกณฑ์ทก่ี ําหนดเป็นดังนี้
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2.2.1 ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมศาสตร์สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่
หลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม และ ความรูเ้ กีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.01 ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.2.2 ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง
ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.50) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด และนักเรียนทัง้ 2 กลุ่มมีเจตคติทด่ี ี
ต่อสิง่ แวดล้อม
2.2.3 ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.2.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง
ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (3.25) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด ซึง่ นักเรียนทัง้ 2 กลุ่มเห็นว่า
พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละมาตรวัด มีความสําคัญต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมในระดับมาก
2.2.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.01
เป็ นไปตามสมติฐานทีก่ ําหนด ส่วนกลุ่ม ทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองใน
ภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย , มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนในมาตรวัดที่ 4 การคมนาคม
ขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด สําหรับมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย คะแนน
เฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด ซึง่ ใน
ภาพรวมนักเรียนทัง้ 2 กลุ่มสามารถแสดงพฤติกรรมดังกล่าวได้โดยทําบ้างเป็นบางครัง้
2.3 ผลการเปรียบเทียบการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์) ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม เป็นดังนี้
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2.3.1 ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมศาสตร์สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และปญั หาเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละหลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.3.2 ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ, มาตรวัดที่
2 การสนับสนุ นนโยบายด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม
และ มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม คะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด ส่วนมาตรวัดที่ 3 แรงจูงในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.3.3 ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2.3.3.1 การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด คะแนนเฉลีย่ หลังการ
ทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.3.3.2 การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และในมาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกัน
มลพิษทางอากาศ คะแนนเฉลีย่ หลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนในมาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟู
ทรัพยากรและการจัดการ ของเสีย , มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และ
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
เป็นไปตามสมติฐานทีก่ ําหนด สําหรับมาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่ม ี
นัยสําคัญทางสถิติ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด
2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน คะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดี และสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 เป็ นไปตามสมมติฐานทีก่ ําหนด และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์พบว่า ในภาพรวม และรายด้าน ในด้านที่ 1 เนื้อหา / สาระการเรียนรู้ ,
ด้านที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านที่ 3 สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ คะแนนเฉลีย่
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แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ส่วนในด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล คะแนนเฉลีย่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั มีประเด็นทีน่ ํามาอภิปราย 2 ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ และ 2) ผล
การทดลองใช้หลักสูตรฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลักสูตรทีส่ ามารถ
นําไปจัดการเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรทีไ่ ด้ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและรูปแบบในการบูรณาการหลักสูตร ความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมศึกษาและการรูส้ งิ่ แวดล้อม การศึกษานอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้ ดว้ ย
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขัน้ เป็นต้น นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาความคิดเห็นของครู
และนักเรียน เกีย่ วกับการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อม สภาพปญั หาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ความต้องการหลักสูตรฯจากนักเรียน และผูป้ กครอง ทําให้ได้ขอ้ มูลสําหรับนํามาใช้ในการสร้าง
หลักสูตรซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba. 1962: 12); ไทเลอร์ (Tyler. 1949); เซเลอร์,
อเล็กซานเดอร์; และเลวิส (Saylor, Alexander; & Lewis. 1981: 30-31); และสงัด อุทรานันท์
(2532: 38-40); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553 : 409-411) ทีก่ ล่าวว่าขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตร
ผูส้ ร้างหลักสูตรจําเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน เช่น การสํารวจสภาพและความ
ต้องการของผูเ้ รียน สํารวจปญั หาและความจําเป็นต้องทราบว่านักเรียนและสังคมต้องการอะไรบ้าง
เป็นต้น
สําหรับการสร้างหลักสูตร ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคม
ศึกษา 4 ได้วเิ คราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นแนวทางในการกําหนด
หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ และผูว้ จิ ยั ได้นําผลการการศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐานจากการสํารวจความต้องการแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของนักเรียน
และผูป้ กครอง ซีง่ ประกอบด้วย 3 แหล่งเรียนรู้ คือ 1) แหล่งเรียนรูป้ า่ ชายเลน “บ้านท่าฉัตรไชย”
2) แหล่งเรียนรูป้ า่ ดิบชืน้ “ปา่ เขาพระแทว” และ 3) แหล่งเรียนรูป้ า่ พรุ “บ้านไม้ขาว” สําหรับการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นการบูรณาการหลักสูตรข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้รปู แบบ
การมีส่วนร่วม (Shared Model) และรูปแบบการโยงใย (Webbed Model) ซึง่ ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ได้ออกแบบสร้างหัวเรือ่ ง(Theme) ขึน้ มาเพื่อเชื่อมโยง
ไปสู่วชิ าหรือเนื้อหาสาระต่างๆ ว่ามีประเด็น หรือเนื้อหาสาระใดทีเ่ ห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั
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คล้ายคลึงกัน หรือต่อเนื่องกัน และดําเนินการสอนร่วมกันโดยใช้วฎั จักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขัน้
นอกจากนี้ยงั มีการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ และความ
เหมาะสมของหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําให้ผวู้ จิ ยั ทราบถึงข้อบกพร่อง และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบ
และมีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2532: 246-247); และ
บุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553 : 417) ทีก่ ล่าวว่าหลังจากได้หลักสูตรฉบับร่างแล้วก่อนนําไปใช้กบั นักเรียน
ควรมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลักสูตรก่อนนําไปทดลองใช้เป็นการ ตรวจสอบว่ามี
สิง่ ใดบกพร่อง และควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้นําหลักสูตรทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปศึกษานําร่องกับนักเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อทําให้ทราบข้อดีและข้อจํากัดของ
หลักสูตร ซึง่ สอดคล้องกับใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์ (2539:131) ทีก่ ล่าวว่าการนําหลักสูตรไปทดลองใช้
เป็นการพิจารณาว่าหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ สามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไร
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตร
จากผลการวิจยั ในภาพรวมทีพ่ บว่า
2.1 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มที่
ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ
ั หาสิง่ แวดล้อม
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ป ญ
และการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
2.2 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม หลังการทดลองของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ แตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
2.3 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในภาพรวม หลังการทดลอง
ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01
2.4 คะแนนเฉลีย่ ด้านความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ในภาพรวม
ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯในระดับดี นอกจากนี้
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ พบว่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
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จากผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ ตามข้อ 2.1 และ 2.2 แสดงว่าหลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมให้ นกั เรียน
ทัง้ กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์เกิดการรูส้ งิ่ แวดล้อมทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะปจั จัยดังต่อไปนี้ คือ
1. การใช้หลักสูตรบูรณาการ
เนื่องจากหลักสูตรทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เป็นหลักสูตรทีบ่ รู ณาการเนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนรูร้ ะหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคม
ศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รปู แบบการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วม (Shared Model) และแบบการโยงใย (Webbed Model) ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูใ้ น
ท้องถิน่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ซึง่ สิรพิ ชั ร์ เจษฎาวิโรจน์
(2553: 177) ได้กล่าวว่าการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะช่วยให้นกั เรียนเชื่อมโยง
ความคิดรวบยอดต่างๆ ได้มากกว่าการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนการบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมนัน้ ทําให้ครูได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน ลดการสอนในเนื้อหาทีซ่ ้าํ ซ้อนกัน
และพูนสุข อุดม (2548: 53) กล่าวว่าการบูรณาการแบบการมีส่วนร่วมจะทําให้นกั เรียนได้บรู ณาการ
ความรูจ้ ากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาหนึ่ง ส่วนการบูรณาการแบบการโยงใย สิรพิ ชั ร์ เจษฎาวิโรจน์
(2553: 184-187) อธิบายว่าเป็ นการบูรณาการทีม่ คี วามเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีช่ ดั เจน และต่อเนื่อง และช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั ค้นค ว้าหา
ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ นอกจากนี้การจัดประสบการณ์ให้กบั นักเรียนในหลักสูตรฯ ที่
พัฒนาขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้คาํ นึงถึงองค์ประกอบสําคัญ 3 อย่าง คือ
1) การศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมซึง่ มีจดุ มุง่ หมายในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรม
2) การศึกษาเพื่อสิง่ แวดล้อม เป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนค้นหาการ
ตอบสนองของตนเองต่อสิง่ แวดล้อม ต่อความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และประเด็นทางสิง่ แวดล้อม
ซึง่ จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางด้านเจตคติ และการใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างระมัดระวัง
3) การศึกษาในสิง่ แวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม
จากองค์ประกอบดังกล่าวจึงทําให้นกั เรียนเกิดพัฒนาการทัง้ ด้านความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรม ซึง่ ธํารง บัวศรี (2542: 198-200); สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 148149); และบุญเลีย้ ง ทุมทอง (2553: 149-152) ได้กล่าวว่าหลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรสามารถ
สนองความต้องการของนักเรียนได้ เป็ นหลักสูตรทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนได้มปี ระสบการณ์หลายด้าน
และส่งเสริมให้นกั เรียนได้สมั ผัสกับสื่อการเรียนการสอนหลายๆ อย่าง และทําให้มโี อกาสแก้ปญั หา
ด้วยตนเอง ซึง่ เป็ นการสนับสนุ นการเรียนรู้ และช่วยให้นกั เรียนสามารถตอบปญั หาในชีวติ ประจําวัน
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ได้ และสอดคล้องกับ สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2542: 342); ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 69); และมารุต
พัฒผล (2553: 2-3) ทีก่ ล่าวว่าการบูรณการทางการศึกษาทําให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาในลักษณะองค์รวม
นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของพูนสุข อุดม (2546: 171-172) ทีไ่ ด้
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวทิ ยาการร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้
รูปแบบการบูรณาการแบบเรียงลําดับ และแบบมีส่วนร่วม พบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับศิรพิ ร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547: 152-153) ทีไ่ ด้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการทีเ่ น้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ ก่ี ระตือรือร้น และพบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 และมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด(ร้อยละ 70) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับดารณี
พงษ์สบาย (2551:82) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และเวชฤทธิ ์ อังกนะภัทรขจร (2551: 190-191)
ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการสอนแนะให้รคู้ ดิ ทีใ่ ช้ทกั ษะการให้เหตุผล และการเชื่อมโยงโดย
บูรณาการสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลกับสิง่ แวดล้อมศึกษา พบว่าหลังการ
ทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ การมีสาํ นึกรักษ์สงิ่ แวดล้อมสูงกว่าก่อนการทดลองทีร่ ะดับนัยสําคัญ
0.01 ส่วนแสงจันทร์ เพริดพราว (2552: 165-166) ได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการสิง่ แวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ติ ่อการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ จากก่อนทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ สเตนฮอสเซอร์ (Steinhauser. 2000: 73-75) ที่
ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึง่ มี
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้การสอนเป็นทีมของครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สงั คมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 ส่วนฮิลล์ (Hill. 2002: 125) พบว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตรระหว่างวิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยหลักสูตรปกติ และจากการศึกษาของ
เทอร์ปิน; และเคจ (Turpin; & Cage. 2004: 13) พบว่านักเรียนทีเ่ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ดว้ ย
หลักสูตรบูรณาการมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยหลักสูตรปกติ ส่วน
มุสตาฟา; คาน; และบิลาล (Mustafa ; Khan; & Bilal. 2012: 187) พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
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4 (เกรด 10) ทีเ่ รียนวิชาคณิตศาสตร์ดว้ ยหลักสูตรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูม้ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยหลักสูตรปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เนื่องจากหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการเรียนรู้
นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 3 แหล่ง คือ
1) ปา่ ชายเลน “บ้านท่าฉัตรไชย” 2) ปา่ ดิบชืน้ “ปา่ เขาพระแทว” และ 3) ปา่ พรุ “บ้านไม้ขาว” ซึง่
อิทธิเดช น้อยไม้ (2547: 1-3); นันท์พทั ธนันท์ เชือ้ แก้ว (2550 :57); และทิศนา แขมมณี (2553:
343-346) กล่าวว่าการเรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็นกิจกรรมทีท่ าํ ให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง
ก่อให้เกิดความเข้าใจ และเกิดเจตคติทด่ี ที งั ้ ต่อสถานทีแ่ ละต่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับวินยั วีระวัฒนานนท์ (2532: 70) ทีก่ ล่าวไว้ว่าการศึกษานอกห้องเรียนทํา
ให้ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หรือระบบนิเวศโดยตรงและนักเรียนได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน
ได้สงั เกตเห็นความเป็ นไปในสิง่ แวดล้อม และยังสอดคล้องกับไพรเอส (Priest.1986: 13) ทีก่ ล่าวว่า
การศึกษานอกห้องเรียนเป็ นกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั จิ ริงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ สมิท ; และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 19); แฮมเมอร์แมน;
แฮมเมอร์แมน; และแฮมเมอร์แมน (Hammerman; Hammerman; & Hammerman.1994: 36);
พัลเมอร์; และนีล (Palmer; & Neal.1990: 134); สมสิทธิ ์ จิตรสถาพร (2535: 12); อิทธิเดช น้อยไม้
(2547: 7); และสิรวิ รรณ ศรีพหล (2549: 145)ได้กล่าวถึงการศึกษานอกห้องเรียนทีส่ อดคล้องกัน
คือช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดความเข้าใจและจดจําสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นในเวลา
อันรวดเร็ว และเป็ นเวลานาน และช่วยพัฒนาสติปญั ญาตลอดจนทักษะทางสังคมอันจะทําให้นกั เรียน
เกิดการเรียนรู้ มีมโนทัศน์และเข้าใจเรือ่ งทีเ่ รียนอย่างลึกซึง้
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับเสวก สินประเสริฐ (2546: 52) ทีพ่ บว่าเจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อมหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วย
วิธกี ารปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนแฮมมิลตัน-อีเกเก (Hamilton-Ekeke. 2007:
1876); และแพทริก (Patrick. 2010: 175) พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังการทดลองของกลุ่มที่
เรียนโดยการทัศนศึกษานอกห้องเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สอดคล้องกับฟาร์เจอร์สแตมป์; และบลอม (Fägerstam; & Blom. 2012: 10-13) ทีพ่ บว่านักเรียนที่
เรียนวิชาชีววิทยาเรือ่ งนิเวศวิทยาโดยการศึกษานอกห้องเรียนมีประสบการณ์ทด่ี ี สามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ชดั เจน และมีความคงทนของความรูด้ กี ว่านักเรียนทีเ่ รียนในห้องเรียนปกติ
3. การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
ในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดของการ
จัดการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม ซึง่ สุวฒ
ั ก์
นิยมค้า (2531: 502); สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ (2544: 103); สุวทิ ย์ มูลคํา; และอรทัย มูลคํา (2545: 57);
และชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่าการสอนด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหา
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ความรู้ เป็ นการสอนทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสําคัญ และส่งเสริมให้นกั เรียนเป็ นผูค้ น้ หา หรือสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครือ่ งมือ โดยครูผสู้ อนตัง้ คําถามกระตุน้ ให้นกั เรียน
ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรูห้ รือแนวทางในการแก้ไขปญั หาทีถ่ ูกต้ อง
ด้วยตนเอง สรุปเป็ นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ และครูทาํ หน้าทีส่ นับสนุ น ชีแ้ นะ ช่วยเหลือ และแก้ปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระหว่างทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ กิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ อย่าง
หลากหลายทีเ่ น้นให้นกั เรียนได้สมั ผัส ได้ปฏิบตั จิ ริงและมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมเพื่อนํา
ประสบการณ์ใหม่ปรับให้เข้ากับประสบการณ์เดิม ทําให้นกั เรียนมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความรู้ และ
ได้แสดงความคิดเห็น มีการซักถาม และอภิปรายร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรี ยนกับ
ครู หรือกับวิทยากรในแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ โดยมีครูคอยช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวก ซึง่ พบว่า
นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสุข และสนุกกับการเรียนรูท้ งั ้ ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม และ
การศึกษาด้วยตนเอง จึงอาจเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลให้การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนในภาพรวม
ของทุกด้านสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด สอดคล้องกับการศึกษาของวนิดา
ธนประโยชน์ศกั ดิ ์ (Wanida Tanaprayothsak. 2005) ทีพ่ ฒ
ั นาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์
จริงโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลัง
การใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ศิรพิ ร ภูมพิ นั ธุ์ (2547: 64) ทีพ่ บว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลัง
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และสอดคล้องกับนงลักษณ์ ทาประโคน
(2553: 40); และนงนุ ช พระวงศ์ (2554: 100) ทีพ่ บว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการสืบเสาะหาความรู้ สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ และยังสอดคล้องกับบัณฑิต
ดุลยรักษ์ (2542: 162) ทีก่ ล่าวว่าการให้นกั เรียนได้สบื เสาะหาความรูเ้ ป็นกระบวนการทีส่ ร้างให้
นักเรียนเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม ส่วนฟาซิเลียน; ฮับราฮิม; และโซรัคชิ (Fazelian; Ebrahim;
& Soraghi. 2010: 140-143) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ (5Es) ส่งผล
ให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ อย่ างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้วนิ ยั วีระวัฒนา
นนท์; และอดิศกั ดิ ์ สิงห์สโี ว(Vinai Veeravatnanond; & Adisak Singseewo. 2010: 401) พบว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ส่งผลให้นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน เจตคติต่อสิง่ แวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ ตามข้อ 2.3 ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบการรู้
สิง่ แวดล้อมของนักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ซึง่ พบว่าการรู้
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สิง่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของ
การแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมหลังการทดลอง ในภาพรวมคะแนนเฉลีย่ ของกลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้อาจเป็น
เพราะนักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์มคี วามรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทัง้ ในภาพรวม และราย
องค์ประกอบ คือ ด้านสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และด้านปญั หา
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สูงกว่านักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ความรู้
พืน้ ฐานของนักเรียนอาจส่งผลต่อความรูห้ ลังการทดลอง จึงทําให้นกั เรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์
มีความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมหลังการทดลองทัง้ ในภาพรวม และ รายองค์ประกอบทัง้ 3
องค์ประกอบสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ และจากการทีน่ กั เรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ม ี
คะแนนเฉลีย่ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นปจั จัยหนึ่งที่
ส่งผลให้คะแนนเฉลีย่ ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อมหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ดว้ ย ซึง่ พรูเนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau;
& et al. 2006: 3) ได้กล่าวถึงปจั จัยทีส่ ่งเสริมพฤติกรรมสิง่ แวดล้อมไว้ 3 กลุ่ม คือ 1) ปจั จัยด้าน
พุทธิพสิ ยั เช่น ความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ความตระหนักในปญั หาสิง่ แวดล้อม และความรู้
เกีย่ วกับการปฏิบตั ดิ า้ นสิง่ แวดล้อม 2) ปจั จัยด้านจิตพิสยั เช่น การให้ความสําคัญ ความรูส้ กึ
รับผิดชอบ ความตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั ิ ความรูส้ กึ ผูกพันกับสถานที่ เป็นต้น และ 3) ปจั จัยที่
เกีย่ วกับสถานการณ์ เช่น บริบททางสังคม ประสบการณ์เดิมในการมีส่วนร่วม หรือทํากิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น นอกจากนี้องั คณาวรรณ ยิง่ ยืน (2548: 96) กล่าวไว้ว่าการทีน่ กั เรียนได้รบั การ
สนับสนุน หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล หรือกลุ่มคนในสังคมจะส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชีวติ ประจําวันของนักเรียน ส่วนสุจนิ ตนา ดีบุกสุขลาภ
(2547: 173) พบว่าความรูก้ บั การปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สําหรับประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรูส้ งิ่ แวดล้อมจากการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
อภิปรายเพิม่ เติมไว้ดงั ต่อไปนี้
1. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 2 การ
สนับสนุนนโยบายด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ หลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนกลุ่ม ทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์มคี วามรูพ้ น้ื ฐาน
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมก่อนการทดลองสูง และนักเรียนเคยผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมมา
ก่อน จึงส่งผลให้นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ เจตคติต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 2 และ มาตรวัดที่ 3 ก่อน
การทดลองสูง (X = 3.71 และ 3.77 ตามลําดับ) ซึง่ มีเจตคติอยูอ่ ยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับขวัญจิต
เกีย่ วพันธุ์ (2541) ทีพ่ บว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยค่ายวิทยาศาสตร์โดยการ
สํารวจสิง่ แวดล้อมมีเจตคติต่อการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมสูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูต้ ามวิธกี ารปกติ และยังสอดคล้องกับรัชนีกร ฤดีรชั ต์ (2546) ทีพ่ บว่านักเรียนทีผ่ ่านการเรียน
การสอนการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารในค่ายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมมีเจตคติต่อ
สิง่ แวดล้อมสูงกว่ากลุ่มทีเ่ รียนตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
2. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมในส่วนของ
การระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ าง
สังคม / กฎหมาย ของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ (X = 3.67) และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์
(X = 3.51) แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ และในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อ
สิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฏหมาย ของกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ หลังการ
ทดลอง( X = 3.67 ) แตกต่างกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด(3.50) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทีเ่ ป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่านักเรียนอาจจะมองว่าการปฏิบตั ติ นทางสังคม หรือกฎหมาย ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น การแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบเมือ่ พบผูก้ ระทําความผิด
เกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การลักลอบตัดไม้ หรือการล่าสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวน หรือใน
เขตอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น เป็ นเรือ่ งไกลตัว ไม่ใช่หน้าทีข่ องเด็ก ขาดการเล็งเห็นความสําคัญของ
พฤติกรรมดังกล่าวต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ในส่วนนี้ครูผสู้ อนควรอธิบายเพิม่ เติม หรือ
เสริมความรูใ้ ห้กบั นักเรียนเพื่อให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจ และมีเจตคติทด่ี ี เพื่อส่งผลให้มกี ารแสดง
พฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย สูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร; และชลิดา วสุวตั (2554: 152) ทีก่ ล่าวไว้ว่าการทีบ่ ุคคลมีเจตคติทด่ี ตี ่อการ
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีด่ ี และสอดคล้องกับศุภรัช
งามรัศมีวงศ์ (2550: 72) ทีพ่ บว่าเจตคติและพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของนักเรียนช่วงชัน้ ที่
3 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนชู; และคนอื่นๆ (Chu; et al. 2007)
พบว่าเจตคติและพฤติกรรมด้านสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงสุด และสุชา จันทร์เอม
(2544. 277 - 280) กล่าวไว้ว่าเจตคติเป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งเสริมพฤติกรรมของมนุ ษย์
3. คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะว่านักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยงั ไม่เคยผ่านการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้ อม หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อมกับหน่ วยงานภายนอกน้อย ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยอาศัยหลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน จึงเป็ นเสมือนแรงจูงให้นกั เรียน
เกิดการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้สงู กว่านักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ ซึง่ ปกตินกั เรียนกลุ่ม
ทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมสิง่ แวดล้อมอยูบ่ ่อยครัง้ นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเมืองถลาง ได้จดั กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมให้กบั นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เป็นประจําทุกปี จึงอาจจะทําให้
นักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์มองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นเรือ่ งปกติ
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จากผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ ตามข้อ 2.4 ซึง่ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ซึง่ พบว่า ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์
และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับดี และสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด (3.50) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และความคิดเห็นในภาพรวมของทัง้ 2 กลุ่ม
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับพูนสุข อุดม (2546: 171-172) ทีพ่ ฒ
ั นา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบพหุวทิ ยาการร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้รปู แบบ
การบูรณาการแบบเรียงลําดับ และแบบมีส่วนร่วม และพบว่าคะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อหลักสูตร
บูรณาการหลังการทดลองอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับชนะจิต เกตุอุไร (2549) ทีพ่ บว่าความ
คิดเห็นของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับเบญจวรรณ ขจรฤทธิ ์ (2550) ทีพ่ บว่าความคิดเห็นในภาพรวม
ของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการใช้ สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ประเสริฐศักดิ ์ โลหะไพบูลย์กุล (2554) ยังพบว่าความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้หลักสูตรวิชา
กิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะปจั จัยดังต่อไปนี้
1. ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ในขัน้ ตอนของการพัฒนาหลักสูตร ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 4 ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูด้ า้ น
สิง่ แวดล้อมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และได้มกี ารสอบถาม
ความต้องการเนื้อหา/สาระการเรียนรูจ้ ากนักเรียน นอกจากนี้เนื้อหา/สาระการเรียนรูย้ งั มีความ
สอดคล้องกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิดของวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรม โดยครูมวี ธิ กี ารสร้างความสนใจของนักเรียนในหลายรูปแบบ เช่น การใช้คลิปวิดโี อ
บทเพลง เหตุการณ์จริง ข่าว หรือการสนทนาซักถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้ มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย โดยผ่านการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ในท้องถิน่
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เน้นให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง และมีโอกาสในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และทํางานร่วมกัน นอกจากนี้การใช้แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และช่วยให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดยี งิ่ ขึน้
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3. ด้านสื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้
จากขัน้ ตอนของการพัฒนาหลักสูตรฯ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาความต้องการ
แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพื่อใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูน้ อกห้องเรียนจากนักเรียน และผูป้ กครอง ซึง่
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ล้วนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ทําให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดยี งิ่ ขึน้
4. ด้านการวัดและประเมินผล
เนื่องจากมีการใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อน สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้
เมือ่ มีการเปรียบเทียบความคิดเห็นเห็นของนักเรียนกลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์ ต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ที่ พฒ
ั นาขึน้ พบว่าในภาพรวม
และ รายด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
3) ด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทัง้ นี้น่าจะเป็นเพราะ
เหตุผลดังกล่าวแล้วในข้างต้น แต่ในด้านที่ 4) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่าความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์สงู กว่ากลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 (X = 4.46 และ 4.23 ตามลําดับ) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะทีผ่ ่านมานักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่
เน้นวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะได้รบั การประเมินผลโดยการทําแบบทดสอบแบบเลือกตอบโดยส่วน
ใหญ่ และนักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อน แต่ในครัง้ นี้ ม ี
การประเมินผลในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุ่ม การนําเสนองานกลุ่ม
เป็นต้น ซึง่ นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อน จึงอาจจะเป็น
ปจั จัยหนึ่งทีส่ ่งผลให้นกั เรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์มคี วามคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรฯ ในด้านการวัดและประเมินผลสูงกว่ากลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่าหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่ เป็ นการบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ส่งผลให้นกั เรียนทัง้ กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์เกิดการรู้
สิง่ แวดล้อมทัง้ ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ควรจะได้รบั การสนับสนุนเชิงนโยบายจากฝา่ ยบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูม้ กี ารพัฒนาหลักสูตรฯ และจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ ในชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น และชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อความสะดวกในการนําหลักสูตรไปใช้
และการศึกษา ณ แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ครูผสู้ อนควรประสานกับฝา่ ยวิชาการเพื่อจัดตาราง
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การเรียนการสอน ให้ครูทส่ี ่วนร่วมกันว่างและสอนตรงกัน จัดคาบทีน่ ํามาบูรณาการในแต่ละวิชาให้
อยูต่ ดิ กัน และถ้านักเรียนมีคาบว่าง/คาบอิสระ สามารถจัดให้อยูใ่ นวันเดียวกัน
1.2 เนื่องจากคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ในมาตรวัดที่ 5 การ
ปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย ของนักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์แตกต่างกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ในส่วนนี้ครูผสู้ อน หรือผูน้ ําหลักสูตรไปใช้ควรอธิบายเพิม่ เติม
หรือเสริมความรูใ้ ห้กบั นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์เพื่อให้นกั เรียนมีความ
เข้าใจ และเห็นความสําคัญของพฤติกรรมดังกล่าวต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม เพื่อทีจ่ ะส่งผลให้
นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อมในมาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมายสูงขึน้
หรือเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
1.3 ในการนําหลักสูตรฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปประยุกต์ใช้ใ นพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีม่ แี หล่งเรียนรู้
แตกต่างกัน ครูผสู้ อนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ นัน้ ๆ ได้ เช่น มีการสํารวจความต้องการแหล่งเรียนรูจ้ าก
นักเรียน และ/หรือผูป้ กครอง ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อศึกษาปจั จัยทางกายภาพ และปจั จัย
ทางชีวภาพ ในแหล่งเรียนรู้ จนกระทังได้
่ กจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของแหล่งเรียนรูน้ นั ้ ๆ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทําการพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในรายวิชาอื่นๆ ทีม่ เี นื้อหาใกล้เคียงกัน หรือมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรูต้ ่างๆ เพิม่ ขึน้ เช่น อาจมีการนําเนื้อ หา หรือสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ วัฒนธรรม
ภูมปิ ญั ญา และเศรษฐกิจในชุมชน เป็ นต้น มาบูรณาการร่วมกัน กับวิชาวิทยาศาสตร์ ทัง้ ในชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น และชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ นี้เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมผ่าน
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย ภายใต้การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ซึง่
เป็นวิธกี ารหนึ่งทีช่ ่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมให้กบั นักเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฯ ในประเด็นต่างๆ เพิม่ เติม เช่น ความ
คงทนของการรูส้ งิ่ แวดล้อม เมือ่ สิน้ สุดการทดลองไปแล้วสักระยะหนึ่ง หรือศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่มของนักเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาการรู้สงิ่ แวดล้อมในด้านต่างๆ
2.3 ควรมีการศึกษาผลของการใช้หลักสูตรฯ ต่อการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน เมือ่ มี
การจัดชัน้ เรียนแบบคละชัน้ หรือคละแผนการเรียน
2.4 เพื่อให้เกิดการอนุ รกั ษ์แหล่งเรียนรูอ้ ย่างยังยื
่ น ควรมีการบูรณาการเรือ่ งโครงงาน
เข้าไปในหลักสูตรฯ หรือฝึกให้นกั เรียนได้จดั ทําโครงงาน หรือโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
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ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555
- ตาราง 32 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และ
สังคมศึกษา4 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555
- ตาราง 33 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกีย่ วกับการนําวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 มาสอนบูรณาการร่วมกัน
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555
- ตาราง 34 สรุปความคิดเห็น และความต้องการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
เกีย่ วกับการเรียนสิง่ แวดล้อม
- ตาราง 35 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ตาราง 36 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
- ตาราง 37 สรุปความต้องการเนื้อหาด้านสิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2555
- ตาราง 38 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนสิง่ แวดล้อมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5
- ตาราง 39 สรุปความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการ
พัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ตาราง 40 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
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ตาราง 32 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเด็นการประเมิ น
กิจกรรมการเรียนรูม้ กี ารบูรณาการหรือเชื่อมโยงเนื้อหากับวิชาอื่นๆ
ได้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม
มีกจิ กรรมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
ได้ศกึ ษาจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ นอกห้องเรียน และ/หรือจากวิทยากร
ภายนอก
ได้ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ม่น่าสนใจ และไม่ชวนให้ตดิ ตาม
รูส้ กึ ไม่อยากเข้าชัน้ เรียน หรือเรียนอย่างไม่มคี วามสุข
มีสว่ นร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อน
สามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้

หมายเหตุ

5
3.0
9.6
11.1

วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ 4
4
3
2
44.4 48.9 3.0
54.8 29.6 5.9
43.0 30.4 11.9

วิ ชาสังคมศึกษา 4
1
5
4
3
2
0.7 6.7 49.6 39.3 4.4
0.0 17.0 56.3 24.4 0.7
3.5 11.9 41.5 31.1 12.6

1
0.0
1.5
3.0

5.2

29.6 34.8 23.0

7.4

9.6

11.1
2.2
3.0
10.4
9.6

25.9
7.4
3.7
40.0
61.5

51.1
17.8
10.4
28.9
21.5

5.9 25.9 37.0 21.5

10.4 1.5 12.6 35.6 39.3 11.1 1.5
47.4 25.2 3.0 7.4 12.6 44.4 32.6
33.3 49.6 1.5 5.9 7.4 31.1 54.1
16.3 4.4 7.4 45.9 28.9 12.6 5.1
5.2 2.2 18.5 61.5 15.6 2.2 2.2

- นักเรียนทีต่ อบแบบสอบถาม จํานวน 135 คน
5 = มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด
4 = มีความคิดเห็นในระดับมาก
3 = มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2 = มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1 = มีความคิดเห็นในระดับน้อยทีส่ ุด
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ตาราง 33 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกีย่ วกับการนําวิชาวิทยาศาสตร์ 4
และสังคมศึกษา 4 มาสอนบูรณาการร่วมกัน
เหตุผลที่เห็นด้วย
1. ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และเกิดความ
สนุกสนานเพราะได้เรียนรูห้ ลายด้าน
2. เป็ นการสอนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน

ร้อยละ
74.8

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก

ร้อยละ
11.9

71.9

8.1

3. เป็ นการลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
ในแต่ละวิชา
4.จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดกี ว่าสอน
แบบแยกวิชา

51.9

2. ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูหลาย
ท่านทีม่ คี วามเข้าใจตรงกัน และร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง
3. เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษาไม่สามารถนํามาสอนร่วมกันได้
4. ทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ

46.7

หมายเหตุ
- นักเรียนทีต่ อบแบบสอบถาม จํานวน 135 คน

4.4
3.7
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ตาราง 34 สรุปความคิดเห็น และความต้องการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการ
เรียนสิง่ แวดล้อม
ข้อ
ที่
1
2
3

4
5

6

7

8

9

ประเด็นการประเมิ น
สิง่ แวดล้อมศึกษาเป็ นเรื่องทีท่ ุกคนต้องเรียนรู้
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเน้นให้นกั เรียนได้
ปฏิบตั จิ ริง
การเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาผูเ้ รียนควรได้เรียน
จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ นอกห้องเรียน และ/หรือ
จากวิทยากรภายนอก
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรมีหลากหลาย และ
เน้นกระบวนการกลุ่ม
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนส่งเสริมให้นกั เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมได้
ดียงิ่ ขึน้
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูท้ เ่ี รียนกับชีวติ
จริง หรือมีการนําความรูท้ ไ่ี ด้เรียนไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวันได้
การเรียนสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นลักษณะของ
การบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ มากกว่าการ
แยกสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
การเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบ
บูรณาการเป็ นการลดภาระงานของนักเรียน และ
ลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
นักเรียนต้องการกิจกรรมการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อก
ห้องเรียน

มาก
ที่สุด
39.60
48.44

ความคิ ดเห็น/ความต้องการ
(ร้อยละ)
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
54.20 6.20 0.00
43.23 8.33 0.00

น้ อย
ที่สุด
0.00
0.00

63.54

30.21

6.25

0.00

0.00

39.06

50.52

10.42

0.00

0.00

54.17

40.10

4.69

1.04

54.17

53.13

41.67

5.20

0.00

0.00

26.04

52.08

21.88

0.00

0.00

27.10

52.10

19.80

1.00

0.00

57.82

33.85

8.33

0.00

0.00

หมายเหตุ
- นักเรียนทีต่ อบแบบสอบถาม จํานวน 192 คน
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ตาราง 35 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริม
การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหตุผลที่เห็นด้วย
1. เป็ นการสอนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน
2. ส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และเกิด
ความสนุกสนาน
3. ช่วยลดความซํ้าซ้อนของเนื้อหา
ในแต่ละวิชา
4. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดกี ว่าการ
แยกสอนแบบแยกวิชา

ร้อยละ
เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
82.80 1. ทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ

ร้อยละ
3.10

81.20

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก

5.70

55.50

3. เนื้อหาในแต่ละวิชาไม่สามารถนํามา
สอนร่วมกันได้
4. ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูหลาย
คนทีม่ คี วามเจ้าใจตรงกัน และร่วมมือ
กันอย่างจริงจัง

7.80

50.50

หมายเหตุ
- สอบถามจากนักเรียน จํานวน 192 คน

11.50
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ตาราง 36 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ความต้องการ
แหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ไม่รจู้ กั

แต่
ไม่เคยไป

และ
เคยไปส่วนตัว

และ
เคยไปกับโรงเรียน

และ
เคยไปทัง้ ส่วนตัว และ
ไปกับโรงเรียน

ต้องการ

ไม่ ต้องการ

รูจ้ กั

1. ศูนย์นวัตกรรมอุทยาน
แห่งชาติ และพืน้ ที่
คุม้ ครองทางทะเล จังหวัด
ภูเก็ต (บ้านท่าฉัตรไชย)
2. สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ สัตว์ปา่ เขา
พระแทว (นํ้าตกโตนไทร)
3. โครงการคืนชะนีสปู่ า่
(บริเวณนํ้าตกบางแป)
4. อุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ
(หาดในยาง)
5. เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขา
พระแทว (บ้านบางตาก)
6. สวนปา่ บางขนุน
(บ้านเมืองใหม่)
7. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เกษตรภูเก็ต (ถนนเทพ
กระษัตรี ตรงข้ามโรงเรียน
เมืองถลาง)
8. โรงปุ๋ยอินทรียถ์ ลาง (บ้าน
เคียน)

30.21

46.35

15.63

7.81

0.00

90.63

9.37

12.50

16.15

52.08

11.46

7.81

81.77

18.23

11.98

14.58

68.75

4.69

0.00

76.00

24.00

7.29

13.02

71.35

8.33

0.00

67.19

32.81

51.56

26.56

17.19

4.69

0.00

66.67

33.33

40.10

45.83

10.42

3.65

0.00

65.62

34.38

5.21

33.85

23.44

35.94

0.00

51.80

48.20

45.31

28.65

10.94

7.81

0.00

47.40

52.60

หมายเหตุ
- สอบถามจากนักเรียนจํานวน 192 คน
- นักเรียนได้เสนอเพิม่ เติมแหล่งเรียนรูท้ น่ี ่าสนใจ คือ ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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ตาราง 37 สรุปความต้องการเนื้อหาด้านสิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เนื้ อหา/สาระการเรียนรูท้ ี่ต้องการ
ระบบนิเวศ
ปญั หาสภาวะโลกร้อน
การจัดการ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สถานการณ์ วิกฤตการณ์ หรือปญั หาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ปญั หาสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็ นต้น
กฎหมายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
บทบาทของหน่วยงานหรือองค์กรด้านสิง่ แวดล้อม

หมายเหตุ
- สอบถามจากนักเรียนจํานวน 192 คน
- ทุกคนสามารถเลือกเนื้อหา/สาระการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการได้มากกว่า 1 เรือ่ ง

ร้อยละ
77.1
72.9
67.7
62.5
58.9
57.3
53.1
45.3
44.6
40.6
26.0
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ตาราง 38 สรุปความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนสิง่ แวดล้อมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
ข้อ
ที่
1
2
3

4

5

6

7

8

ประเด็นการประเมิ น

มาก
ที่สุด
สิง่ แวดล้อมศึกษาเป็ นเรื่องทีท่ ุกคนต้องเรียนรู้
42.66
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเน้นให้นกั เรียนได้ 30.77
ปฏิบตั จิ ริง
การเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษาควรเรียนจากแหล่ง 25.17
เรียนรูต้ ่างๆ นอกห้องเรียน และ/หรือจาก
วิทยากรภายนอก
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
33.57
นอกห้องเรียนช่วยให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมได้ดยี งิ่ ขึน้
กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นกิจกรรมที่
40.56
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูท้ เ่ี รียนกับชีวติ
จริง หรือมีการนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน
การเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมศึกษาควรเป็ นลักษณะ
23.78
ของการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ มากกว่า
การสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ท่านต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
32.87
สิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน
ท่านยินดีสนับสนุน และส่งเสริมให้นกั เรียนใน
37.06
ความปกครองของท่านได้เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม
ศึกษาจากแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง

หมายเหตุ
- สอบถามจากผูป้ กครองของนักเรียน จํานวน 143 คน

ความคิ ดเห็นของผูป้ กครอง
(ร้อยละ)
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
กลาง
ที่สุด
46.85 8.39
0.70
1.40
56.64 11.89 0.00
0.70
60.84

13.99

0.00

0.00

55.24

11.19

0.00

0.00

45.45

13.99

0.00

0.00

60.14

15.38

0.70

0.00

48.25

18.88

0.00

0.00

54.55

7.69

0.70

0.00
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ตาราง 39 สรุปความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อ
ส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหตุผลที่เห็นด้วย
1. ช่วยให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี น้ึ
2. ช่วยให้นกั เรียนมีเจตคติ และ
พฤติกรรมทีด่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม
3. ทําให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง
4.โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์กนั
มากขึน้

ร้อยละ
93.01

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
1. ทําให้เสียเวลาในการเรียน

68.53

2. นักเรียนอาจได้รบั อันตราย หรือ
อุบตั เิ หตุจากการทํากิจกรรม
3. ทําให้ได้รบั ความรูไ้ ม่เพียงพอ
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ าํ ได้ยาก

64.34
54.55

หมายเหตุ
- สอบถามจากผูป้ กครองของนักเรียน จํานวน 143 คน

ร้อยละ
6.29
6.29
2.80
1.40
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ตาราง 40 สรุปข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ อําเภอถลาง และความต้องการให้นกั เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5
การให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิ จกรรม

รูจ้ กั
ชื่อแหล่งเรียนรู้

ไม่รจู้ กั

1. ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และพืน้ ที่
คุม้ ครองทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
(บ้านท่าฉัตรไชย)
2. สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่
เขาพระแทว (นํ้าตกโตนไทร)
3. โรงปุ๋ยอินทรียถ์ ลาง (บ้านเคียน)
4. โครงการคืนชะนีสปู่ า่ (บริเวณนํ้าตกปางแป)
5. เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาพระแทว (บ้านบางตาก)
6. สวนปา่ บางขนุน (บ้านเมืองใหม่)
7. อุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ (หาดในยาง)
8. ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (ตรงข้าม
โรงเรียนเมืองถลาง)

แต่
ไม่เคยไป

และ
เคยไป

ให้
ไม่ให้
เข้าร่วม เข้าร่วม

14.69

11.89

73.43

99.30

0.70

5.59

72.73

21.68

97.20

2.80

23.78
6.29
18.88
14.69
0.00
5.59

55.94
32.87
38.46
46.85
14.69
55.94

20.28
60.84
42.66
38.46
85.31
38.46

67.83
59.44
20.28
16.78
14.69
6.29

32.17
40.56
79.72
83.22
85.31
93.71

หมายเหตุ
- สอบถามจากผูป้ กครองของนักเรียน จํานวน 143 คน
- มีผปู้ กครองนักเรียนได้เสนอเพิม่ เติมแหล่งเรียนรูท้ น่ี ่ าสนใจ คือ ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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ภาคผนวก ข

หลักสูตรสิ่ งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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คําแนะนําการใช้หลักสูตร
การใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีขอ้ ควรทราบดังนี้
1. หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตรระดับห้องเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการบูรณาการเนื้อหาในสาระ
การเรียนรูพ้ น้ื ฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 2 ชีวติ
และสิง่ แวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร ทัง้ ในและนอกห้องเรียนรวม 52 คาบๆ
ละ 50 นาที
3. ผูเ้ รียนตามหลักสูตร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้รปู แบบของวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
5. การสอนใช้ลกั ษณะการสอนเป็นทีม ซึง่ ประกอบด้วยครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ผูส้ อนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้ละเอียด และสามารถประยุกต์ใช้กบั แหล่ง
เรียนรูต้ ่างๆ ตามบริบทของแต่ละท้องถิน่ ได้
7. สําหรับการศึกษานอกห้องเรียน ณ แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ครูตอ้ งมีการเตรียมการ และ
วางแผนล่วงหน้าในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
8. การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เริม่ ต้นจากหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ก่อน สําหรับ
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 - 4 สามารถสอนจากหน่วยไหนก่อนก็ได้
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หลักสูตรสิ่ งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้ นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
เพื่อส่งเสริ มการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
1.สภาพปัญหาและความจําเป็ น
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวมพบว่าทรัพยากรธรรมชาติหลาย
ชนิดมีแนวโน้มทีเ่ สื่อมโทรมลง เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2549 มีการลดลงของทรัพยากรปา่ ไม้
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็ นพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ปีละ 1 ล้านไร่ (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม. 2554: 40) และมีการลดลงของทรัพยากรสัตว์ปา่ เพราะค่านิยมทีไ่ ม่ถูกต้องเกีย่ วกับการ
บริโภคและครอบครองสัตว์ปา่ ส่วนทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรปา่ ชายเลนอยูใ่ นสภาพเสื่อม
ั่
โทรม การกัดเซาะชายฝงและป
ญั หามลพิษมีแนวโน้มที่ จะทวีความรุนแรงมากขึน้ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 100-102)
มนุ ษย์นบั ว่าเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดความเสื่อมโทรมและปญั หาดังกล่าว ดังนัน้
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมกลายเป็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนของประเทศทีต่ อ้ ง
แก้ไข ซึง่ สมบุญ ศิลป์รงุ่ ธรรม (2547: 1-2); และกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2547: 14-16)
กล่าวไว้ว่าการแก้ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจําเป็นต้องพัฒนาทีค่ ุณภาพของมนุษย์
ทีเ่ ป็ นสาเหตุของปญั หา เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนัก มี
เจตคติทด่ี ี ได้รบั การฝึกปฏิบตั ใิ นการอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
ท้องถิน่ จนเกิดจิตสํานึกในความผูกพัน และการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมสิง่ แวดล้อมของทางสังคม
ให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของสิง่ แวดล้อมศึกษา เพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในด้านการ
ส่งเสริม รักษาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง นอกจากนี้สาํ นัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (2555: ฉ) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมให้มสี าํ นึกรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมไว้ในแผนจัดการคุณภาพและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.
2555-2559 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก มีจติ สํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม และมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าทีท่ เ่ี หมาะสม
เมือ่ พิจารณาสิง่ แวดล้อมศึกษาในสถานศึกษานัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดไว้ ดังเช่นในมาตรา 7 กล่าวถึง
การปลูกฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มาตรา 23 (2)
เน้นความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เรือ่ งการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (2544:14-21) ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องในด้านต่างๆ รวมทัง้ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จึงเป็นหน้าทีส่ าํ คัญของผูส้ อนทีต่ อ้ งพยายามจัดการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนอกจากการจัดการเรียนรูใ้ นสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ให้ม ี
กระบวนการและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูด้ ว้ ย
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ตนเอง การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ การใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การเรียนรูค้ ่คู ุณธรรม
โดยนํากระบวนการจัดการ กระบวนการอนุรกั ษ์และพัฒ นาสิง่ แวดล้อม กระบวนการคิด และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สมบุญ ศิลป์รงุ่ ธรรม (2547: 1-2) ได้กล่าวถึงปญั หาในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีผ่ ่านมา เช่น 1) ด้านการจัดสาระ
การเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ยังขาดองค์ประกอบทีจ่ ะทําให้เกิดการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม
สาระการเรียนรูข้ าดการสร้างมโนทัศน์ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังขาดเทคนิคทีจ่ ะทําให้
นักเรียนมีเจตคติทด่ี ี และการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องต่อสิง่ แวดล้อม ขาดการกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความ
ตระหนักต่อปญั หาสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะนําไปสู่การมีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้อง การเรียนการสอนมุง่ เน้นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา มากกว่าการเรียนรูจ้ ากสภาพทีเ่ ป็นจริง เป็นต้น นอกจากนี้ พิมพ์พรรณ เทพ
สุเมธานนท์ (2548: 131) กล่าวไว้ว่ามีครูเป็นจํานวนมากทีย่ งั สอนวิชาสิง่ แวดล้อมศึกษาโดยใช้การ
บรรยายเป็ นหลัก นักเรียนเรียนรูแ้ บบท่องจํา ไม่มโี อกาสได้แสดงความคิดเห็น ไม่ได้เรียนจาก
ประสบการณ์จริงจากธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม ส่วนวรรณภา นิตมิ งคลชัย และเพ็ญแข ธรรมเสนา
นุภาพ (2553: 191-193) ได้ศกึ ษาอนาคตภาพสิง่ แวดล้อมศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ กล่าว
ว่าหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น เน้นการเรียนรูโ้ ดยใช้
สาระท้องถิน่ และเชื่อมโยงกับวิถชี วี ติ ในชุมชนเพื่อให้นกั เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน การลงมือ
ปฏิบตั จิ นเกิดความเป็ นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้เกิดการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมตามมา ทัง้ นี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูต้ อ้ งจัดทําแผนการเรียนรู้
แบบบูรณาการร่วมกัน ซึง่ อลิศรา ชูชาติ (2549: 142-143) กล่าวไว้ว่าการบูรณาการสิง่ แวดล้อม
ศึกษามีความสําคัญและมีความจําเป็ นมากเพราะจุดมุง่ หมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาคือเพื่อนําความรู้
ไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริงเพื่อสิง่ แวดล้อม และเป้าหมายของสิง่ แวดล้อมศึกษาในประชาคมโลก คือ การ
พัฒนาเยาวชนและสมาชิกของสังคมได้ลงมือปฏิบตั เิ พื่อสิง่ แวดล้อมเพื่อเป็นพลเมืองด้านสิง่ แวดล้อม
(Environmental Citizenship)
สําหรับการเรียนรูน้ อกห้องเรียน (Outdoor Learning) สมาคมอเมริกาเหนือเพื่อ
สิง่ แวดล้อมศึกษา (NAAEE. 2008: 6) กล่าวไว้ว่าการเรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุด
สําหรับการเรียนรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม เนื่องจากเป็ นการเรียนเรือ่ งสิง่ แวดล้อมจากสถานทีใ่ นสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ สมิท; และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 11) ยังกล่าวว่าการเรียนรูน้ อกห้องเรียนเป็น
ประสบการณ์ทน่ี ่ าสนใจ เป็ นเสมือนห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ นักเรียนจะได้ทกั ษะ มีมโนทัศน์และมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับธรรมชาติ
อนึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมเป็นจุดเด่นทีด่ งึ ดูด
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่างชาติเพื่อเข้ามาท่องเทีย่ ว พักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติทงั ้ ภูเขา
ทะเล ชายหาด และการเดินปา่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ภเู ก็ตมีพน้ื ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติประมาณ ประมาณ
107,578 ไร่ มีปา่ ทีม่ คี วามสําคัญ คือ ปา่ เขาพระแทว ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอถลาง นอกจากนี้ยงั มีปา่
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ชายเลนทีพ่ บได้ทวไป
ั ่ และปา่ พรุบา้ นไม้ขาว ซึง่ จัดเป็นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติของ
ประเทศไทย เป็ นพรุผนื สุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต เป็ นแหล่งอาหาร แหล่ง สมุนไพร แหล่งประมง
พืน้ บ้าน รวมทัง้ มีความสําคัญทางด้านนิเวศวิทยา (สํานักนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม. 2545:
13-14) แต่พรุบา้ นไม้ขาวส่วนใหญ่ถูกทําลาย มีการบุกรุกพืน้ ทีเ่ พื่อใช้ทาํ ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
(สํานักนโยบายและแผนสิง่ แวดล้อม.2545: 7) นอกจากนี้สาํ นักงานสิง่ แวดล้อมภาคที1่ 5 (2553:
83-84 ) ได้รายงานว่าปจั จุบนั จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเกิน 500 ตันต่อวัน เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ
7 ต่อปี ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตเริม่ มี
ปญั หาจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องการได้รบั การพัฒนาและแก้ไขเพื่ อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เหล่านัน้ เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ุด ยังคงอยูค่ ่ภู เู ก็ต อยูค่ ่ปู ระเทศชาติ และอยูค่ ่โู ลกใบนี้สบื ไป
จากสภาพปญั หาและข้อมูลดังกล่าวจึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ
ในรูปแบบการสอนข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) ทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ระหว่างวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้รปู แบบการบูรณาการแบบการมีส่วนร่วม (Shared
Model) ร่วมกับรูปแบบโยงใย (Webbed Model) เพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้านความรู้
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุ มชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
เพื่อความยังยื
่ นต่อไป
2.หลักการของหลักสูตร
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและสิง่ แวดล้อมศึกษา ซึง่ สรุปได้ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา . 2542:
3-9)
มาตรา 7 บัญญัตไิ ว้ว่าในกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุง่ ปลูกฝงั จิตสํานึกทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรือ่ ง (2) ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เรือ่ งการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร-ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุก
รูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
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อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พัลเมอร์; และนีล (Palmer; & Neal.1994: 39); เสาวลักษณ์ รุง่ ตะวันเรืองศรี
(2545: 18-19); และกรมส่งเสริมส่งคุณภาพสิง่ แวดล้อม (2544: 7) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนสิง่ แวดล้อมศึกษาซึง่ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1. การศึกษาในสิง่ แวดล้อม (Education in or Through the Environment) เป็นการ
เรียนการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาจิตสํานึกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดย
ให้นกั เรียนได้สมั ผัสเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อมโดยตรง การเรียนการสอนจึงควรเป็นการเรียนนอก
ห้องเรียน หรือการทํากิจกรรมภาคสนาม และมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การสังเกต
การวาดภาพ และการสัมภาษณ์ เป็ นต้น โดยหวังว่าการเรียนแบบนี้จะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และความสลับซับซ้อนของธรรม ชาติ ซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาจิตสํานึกและให้
ความร่วมมือในการสงวนรักษา และดูแลสิง่ แวดล้อมรอบๆ ตัวของเขาเอง
2. การศึกษาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม (Education about the Environment) เนื่องจากมี
ความเชื่อว่าความรูส้ กึ และจิตสํานึกไม่เพียงพอทีจ่ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างชาญ
ฉลาดได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทําให้มนุษย์ได้เข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติ และ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ทม่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ การศึกษาแบบนี้จงึ เป็นการ
เน้นการถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เช่น นิเวศวิทย า และผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ต่อสิง่ แวดล้อมในแง่มมุ ต่างๆ นักเรียนจําเป็นต้องรูว้ ่าสิง่ แวดล้อมธรรมชาติทาํ งาน
อย่างไร เพื่อทีจ่ ะช่วยรักษาให้มนั อยูอ่ ย่างสมดุลและมีความยังยื
่ นตลอดไป
3. การศึกษาเพื่อสิง่ แวดล้อม (Education for Environment) เป็นการศึกษาเพื่อมุง่ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้เกิดความใส่ใจและความสามารถทีจ่ ะปรับวิถชี วี ติ ตลอดจนความสามารถในการพิจารณา
สิง่ แวดล้อมอย่างพินิจพิเคราะห์เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและชาญฉลาด อีกทัง้
ยังเป็นการช่วยให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนใน
จังหวัดภูเก็ตเป็ นหลักสูตรที่ 1) มุง่ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนสิง่ แวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ ทีเ่ น้นนักเรียนเป็ นสําคัญโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต โดยแต่ละหน่ วยการเรียนรูจ้ ะประกอบไปด้วยกิจกรรมทีห่ ลากหลาย 2) เน้นให้
นักเรียนทํางานเป็ นกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนเกิดการรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้านความรูเ้ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม และ 3)
หลักสูตรมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ ด้านเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน และนักเรียน
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3.เป้ าหมายของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มเี ป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฎิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม
4.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดพืน้ ฐานด้านสิง่ แวดล้อม
1.2 มีเจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ แวดล้อม
1.3 มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
2. เพื่อให้ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาทีส่ นใจนําไปใช้ หรือพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมนอกห้องเรียน หรือการใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพื่อการเรียนการสอนด้าน
สิง่ แวดล้อม
5.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับ
สิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลและรักษา
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิน่ ประเทศ และโลก นําความรูไ้ ปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น
ตัวชี้วดั
ว 2.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์สภาพปญั หา สาเหตุของปญั หาสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ และระดับโลก
ว 2.2 ม.4-6/2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ว 2.2 ม.4-6/3 วางแผนและดําเนินการเฝ้าระวัง อนุรกั ษ์ และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
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มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปญั หา รูว้ ่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ส่วนใหญ่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ขอ้ มูลและเครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลานัน้ ๆ เข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อมมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
ตัวชี้วดั
ว 8.1 ม.4-6/1 ตัง้ คําถามทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความรูแ้ ละความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
หรือความสนใจ หรือจากประเด็นทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ ทีส่ ามารถทําการสํารวจตรวจสอบ หรือ
ศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
ว 8.1 ม.4-6/2 สร้างสมมติฐานทีม่ ที ฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะพบ หรือสร้างแบบ
จําลอง หรือสร้างรูปแบบเพื่อนําไปสู่การสํารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม.4-6/3 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทีต่ อ้ งพิจารณาปจั จัยหรือตัวแปรสําคัญ ปจั จัยที่ม ี
ผลต่อปจั จัยอื่น ปจั จัยทีค่ วบคุมไม่ได้ และจํานวนครัง้ ของการสํารวจตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลทีม่ คี วาม
เชื่อมันอย่
่ างเพียงพอ
ว 8.1 ม.4-6/4 เลือกวัสดุ เทคนิควิธ ี อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสังเกต การวัด การสํารวจ
ตรวจสอบอย่างถูกต้องทัง้ ทางกว้างและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
ครอบคลุมทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรือความ
ผิดพลาดของข้อมูล
ว 8.1 ม.4-6/6 จัดกระทําข้อมูล โดยคํานึงถึงการรายงานผลเชิงตัวเลขทีม่ รี ะดับ ความ
ถูกต้อง และนําเสนอข้อมูลด้วยเทคนิควิธที เ่ี หมาะสม
ว 8.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมายข้อมูล และประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสรุป หรือสาระสําคัญเพื่อตรวจสอบกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ว 8.1 ม.4-6/8 พิจารณาความน่าเชื่อถือของวิธกี ารและผลการสํารวจตรวจสอบ โดยใช้
หลักความคลาดเคลื่อนของการวัดและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธกี ารสํารวจตรวจสอบ
ว 8.1 ม.4-6/9 นําผลของการสํารวจตรวจสอบทีไ่ ด้ทงั ้ วิธกี ารและองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปสร้าง
คําถามใหม่ นําไปใช้แก้ปญั หาในสถานการณ์ใหม่และในชีวติ จริง
ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนักถึงความสําคัญในการทีจ่ ะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ การอธิบาย
การลงความเห็น และการสรุปผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ทีน่ ําเสนอต่อสาธารณชนด้วยความถูกต้อง
ว 8.1 ม.4-6/11 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอย่างมีเหตุผล ใช้พยาน
หลักฐานอ้างอิงหรือค้นคว้าเพิม่ เติมเพื่อหาหลักฐานอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือได้ และยอมรับว่าความรูเ้ ดิมอาจ
มีการเปลีย่ น แปลงได้ เมือ่ มีขอ้ มูลและประจักษ์พยานใหม่เพิม่ เติม หรือโต้แย้งจากเดิม ซึง่ ท้าทายให้
มีการตรวจสอบอย่างระมัดระวังอันจะนํามาสู่การยอมรับเป็นความรูใ้ หม่
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ว 8.1 ม.4-6/12 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกีย่ วกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิน้ งานให้ผอู้ ่นื เข้าใจ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิง่ ซึง่
มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนทีแ่ ละเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุป และใช้ขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ส 5.1ม.4-6/1 ใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนําเสนอข้อมูล
ภูมสิ ารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ส 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ ซึง่ ได้ร ั บอิทธิพลจากปจั จัยทาง
ภูมศิ าสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม มีจติ สํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ตัวชี้วดั
ส 5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของประเทศไทยและโลก
ส 5.2 ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปญั หา บทบาทขององค์การและการ
ประสานความร่วมมือทัง้ ในประเทศ และนอกประเทศเกีย่ วกับกฎหมายสิง่ แวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในภูมภิ าค
ต่างๆ ของโลก
ส 5.2 ม.4-6/4 อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ทัง้ ในประเทศไทยและโลก
ส 5.2 ม.4-6/5 มีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา และการดําเนินชีวติ ตามแนวทางการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
6.เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัด
ภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรดังตาราง 1 ภาพประกอบ 1-5
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ตาราง 1 เนื้อหา/สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรฯ

หน่ วยการเรียนรู้
1. ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่
แหล่งเรียนรู”้

หน่ วยย่อย

มาตรฐาน
การเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดั

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)
52

1. เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ ส 5.1 ม.4-6/1,
และสิง่ แวดล้อม
ว 8.1 ม.4-6/4

- แผนที่ และลูกโลก
- รูปถ่ายทางอากาศ
- ภาพจากดาวเทียม
- สารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์

4

2. ชีวนิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1

- ชีวนิเวศ
- ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ

4

3. ความสัมพันธ์ในระบบ
นิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับ
สิง่ แวดล้อม

2

4. การถ่ายทอดพลังงาน
ในระบบนิเวศ

ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3
ส 5.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.1 ม.4-6/3

- โซ่อาหาร
- สายใยอาหาร
- พิระมิดทางนิเวศ

2

- วัฏจักรสารทีม่ ี
บรรยากาศเป็ นแหล่ง
สํารองและรองรับ
- วัฏจักรสารทีม่ พี น้ื ดิน
เป็ นแหล่งสํารองและ
รองรับ

2

5. การหมุนเวียนสารใน
ระบบนิเวศ
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ตาราง 1 (ต่อ)
มาตรฐาน
หน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยย่อย
การเรียนรูแ้ ละ
ตัวชี้วดั
1. ชีวภูมศิ าสตร์
6. การเปลีย่ นแปลงแทนที่ ส 5.1 ม.4-6/3,
“เตรียมพร้อมสู่
ของระบบนิเวศ
ว 2.1 ม.4-6/2
แหล่งเรียนรู”้ (ต่อ)

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)

- การเปลีย่ นแปลง
แทนทีแ่ บบปฐมภูมิ
- การเปลีย่ นแปลง
แทนทีแ่ บบปฐมภูมิ

2

7. ประเภทของทรัพยากร- ส 5.2 ม.4-6/1,
ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ส 5.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม.4-6/5,
ว 2.2 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/2

- ความหมาย และ
ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
- ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
แต่ละประเภท

4

8. ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ส 5.2 ม.4-6/2,
ว 2.2 ม.4-6/2

- วิกฤตการณ์ดา้ น
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และ
แนวทางการแก้ปญั หา

4

9. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ส 5.2 ม.4-6/2,
ว 2.2 ม.4-6/2

- การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
- การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยังยื
่ น

4
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ตาราง 1 (ต่อ)
หน่ วยการเรียนรู้

หน่ วยย่อย

2. ทัวร์ปา่ ชายเลน
บ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

1. ระบบนิเวศปา่ ชายเลน

2. การใช้ประโยชน์จาก
ปา่ ชายเลน

มาตรฐาน
เนื้ อหา/สาระการ
การเรียนรูแ้ ละ
เรียนรู้
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1, - ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ว 2.2 ม.4-6/1,
ภูมศิ าสตร์ของแหล่ง
ว 2.2 ม.4-6/2,
เรียนรู้
ส 5.2 ม.4-6/1, - ลักษณะของดินใน
ส 5.2 ม.4-6/2
ปา่ ชายเลน
- คุณภาพนํ้า
- สังคมพืช และสัตว์ใน
ปา่ ชายเลน
- ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อมใน
ปา่ ชายเลน
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ ในปา่ ชายเลน
ว 2.2 ม.4-6/2, - ประโยชน์ของปา่
ส 5.2 ม.4-6/1,
ชายเลนในด้านต่างๆ
ส 5.2 ม.4-6/2
- วัฒนธรรมท้องถิน่ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่
ชายเลน

3. วิกฤตการณ์ ปญั หา
เกีย่ วกับปา่ ชายเลน

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

4. การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ปา่ ชายเลน

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์ และ
วิกฤตการณ์
เกีย่ วกับปา่ ชายเลน
- ปญั หาปา่ ชายเลนใน
ท้องถิน่
- การอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน
- บทบาทขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ปา่
ชายเลน
- กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปา่ ชายเลน

เวลา
(คาบ)
5

1

1

1

227
ตาราง 1 (ต่อ)
หน่ วยการรียนรู้
3.สูแ่ ดนเรียนรู้
คู่เมืองถลาง

มาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละ
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/1,
ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

เนื้ อหา/สาระการ
เรียนรู้

เวลา
(คาบ)

- ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ภูมศิ าสตร์
- สภาพภูมปิ ระเทศ
และภูมอิ ากาศ
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ

5

2. คุณค่าแห่งปา่ เขาพระแทว ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- ประโยชน์ของปา่
เขาพระแทวในด้าน
ต่างๆ

1

3. วิกฤติการณ์เกีย่ วกับ
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์
วิกฤตการณ์
ปญั หาเกีย่ วกับปา่ ไม้
และสัตว์ปา่
- ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับปา่
เขาพระแทว

1

4. การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ
สัตว์ปา่

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ
สัตว์ปา่
- บทบาทขององค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
- กฎหมายต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่ ไม้
และสัตว์ปา่

1

หน่ วยย่อย
1. ระบบนิเวศปา่ ดิบชืน้
(ปา่ เขาพระแทว)

“ปา่ เขาพระแทว”
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ตาราง 1 (ต่อ)
หน่ วยการรียนรู้

หน่ วยย่อย

4. สูแ่ หล่งนํ้า
สีชา “ปา่ พรุบา้ น
ไม้ขาว”

1. ระบบนิเวศปา่ พรุ

มาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละ เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วดั
ว 2.1 ม.4-6/1, - ทีต่ งั ้ และพิกดั ทาง
ว 2.2 ม.4-6/1,
ภูมศิ าสตร์ของปา่ พรุ
- ลักษณะของดินใน
ว 2.2 ม.4-6/2,
ปา่ พรุ
ส 5.2 ม.4-6/1,
- คุณภาพนํ้า
ส 5.2 ม.4-6/2
- สังคมพืช และสัตว์ใน
ปา่ พรุ
- ความสัมพันธ์ของ
สิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อมในปา่ พรุ
- ความหลากหลายของ
สิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ

เวลา
(คาบ)
5

2. การใช้ประโยชน์จาก
ปา่ พรุ

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/2

- ประโยชน์ของปา่ พรุ
- วัฒนธรรมท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปา่ พรุ

1

3. วิกฤตการณ์ ปญั หา
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- สถานการณ์ และ
วิกฤตการณ์
เกีย่ วกับปา่ พรุ
- ปญั หาปา่ พรุ
บ้านไม้ขา้ ว

1

4. การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ
บ้านไม้ขาว

ว 2.2 ม.4-6/2,
ส 2.2 ม.4-6/1,
ส 5.2 ม.4-6/5

- การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ
- บทบาทขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
- กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับปา่ พรุ

1
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-

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์จากปา่ พรุ
สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หาปา่ พรุ
การอนุรกั ษ์ปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1,ว2.1 ม.46/2,ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1,
ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/4
และ ส5.2 ม.4-6/5
-

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณค่าแห่งปา่ เขาพระแทว
สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หา
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
- การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ และ สัตว์ปา่

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2,ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12, ส5.1 ม4-6/1,
ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3,
ส5.2 ม4-6/4 และ ส5.2 ม.4-6/5

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 1
ชีวภูมศิ าสตร์
“เตรียมพร้อมสู่
แหล่งเรียนรู”้

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 4
ท่องแหล่งนํ้าสีชา
“ปา่ พรุบา้ น
ไม้ขาว”

หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริม
การรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 3
สู่แดนเรียนรู้
คู่เมืองถลาง
“ปา่ เขาพระแทว”

-

เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์
ชีวนิเวศ และระบบความสัมพันธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การเปลีย่ นแปลงแทนที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,
ว2.1 ม.4-6/3,ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3,
ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2, ส5.2 ม4-6/3 และ
ส5.2 ม.4-6/5

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี 2
ทัวร์ปา่ ชายเลน
บ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

ตัวชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2,
ว2.1 ม.4-6/3, ว2.2 ม.4-6/1,
ว2.2 ม.4-6/2, ว2.2 ม.4-6/3, ว8.1 ม.4-6/1-/12,
ส5.1 ม4-6/1, ส5.1 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/1, ส5.2 ม4-6/2,
ส5.2 ม4-6/3, ส5.2 ม4-6/4 และ ส5.2 ม.4-6/5

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ชีวภาพ
- ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และ
สิง่ แวดล้อม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การใช้ประโยชน์จากปา่ ชายเลน
- สถานการณ์ และวิกฤตการณ์ปญั หา
ปา่ ชายเลน
- การอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลน

ภาพประกอบ 1 หน่ วยการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ต
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ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/4, ส 5.1 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม4-6/2
(1)
เครื่องมือทาง
ภูมศิ าสตร์

(9)
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,
ส 5.2 ม4-6/2
(8)
ปญั หาทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.46/1, ว2.2 ม.4-6/2, ส 5.2 ม4-6/1, ส 5.2
ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3, ส 5.2 ม.4-6/5

(7)
ประเภทและ
ความสําคัญของ
ทรัพยากรฯ
(6)
การเปลีย่ นแปลง
แทนทีข่ อง
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/2,
ส 5.1 ม4-6/3

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 1
ชีวภูมิศาสตร์
“เตรียมพร้อม
สู่แหล่งเรียนรู้ ”

(5)
การหมุนเวียน
สารใน
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1,
ส 5.1 ม4-6/1
(2)
ชีวนิเวศ และ
ความลากหลาย
ของระบบนิเวศ
ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1,
ว2.1 ม.4-6/3, ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.2 ม4-6/1
(3)
ความสัมพันธ์
ในระบบนิเวศ

(4)
การถ่ายทอด
พลังงานใน
ระบบนิเวศ

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.1 ม4-6/3, ส 5.2 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม4-6/1, ส 5.1 ม4-6/3, ส 5.2 ม4-6/1

ภาพประกอบ 2 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: ชีวภูมศิ าสตร์ “เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้”
230

231
(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ ชายเลน

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ ชายเลน

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 2
ทัวร์ป่าชายเลนบ้านเรา
“บ้านท่าฉัตรไชย”

(2)
การใช้ประโยชน์
จากปา่ ชายเลน

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ ชายเลน
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ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่

(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ เขาพระแทว

หน่ วย
การเรียนรู้ที่ 3
สู่แดนเรียนรู้ค่เู มืองถลาง
“ป่ าเขาพระแทว”

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

(2)
คุณค่าแห่งปา่
เขาพระแทว

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ ไม้ และสัตว์ปา่
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ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/2, ว 2.2 ม.4-6/3,
ส 5.2 ม4-6/1 , ส 5.2 ม4-6/2, ส 5.2 ม4-6/3
และ ส 5.2 ม4-6/5

(4)
การอนุรกั ษ์
ปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ว 2.2 ม.4-6/1 และ ส 5.2 ม4-6/4

(1)
ระบบนิเวศ
ปา่ พรุ

หน่ วย
การเรียนรูท้ ี่ 4
ท่องแหล่งนํ้าสีชา
”ป่ าพรุบ้านไม้ขาว”

ตัวชีว้ ดั ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/3,
ส 5.1 ม.4-6/1, ส 5.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1

(2)
การใช้ประโยชน์
จากปา่ พรุ

ตัวชีว้ ดั ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1
(3)
วิกฤตการณ์/
ปญั หาเกีย่ วกับ
ปา่ พรุ

ภาพประกอบ 5 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 : ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว”
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7. จุดประสงค์การเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 : ชีวภูมิศาสตร์ “เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้”
1. อธิบาย ระบุประโยชน์ และเลือกใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์เพื่อการศึกษาทางด้าน
ภูมศิ าสตร์ และสิง่ แวดล้อมได้
2. อธิบายปจั จัยทางกายภาพทีเ่ ป็นตัวกําหนดชนิดของชีวนิเวศ และเปรียบเทียบ
ลักษณะของชีวนิเวศชนิดต่างๆ ได้
3. อธิบายความหมายและบอกประเภทของระบบนิเวศได้
4. อธิบายถึงปจั จัยทางกายภาพทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชนิด ปริมาณ การกระจาย และ
พฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างได้ และสามารถสรุปได้ว่าปจั จัยทางกายภาพ และ
ปจั จัยทางชีวภาพในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ กนั
5. อธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันแบบต่างๆ และสัญลักษณ์ได้
ถูกต้อง
6. อธิบายความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ลายสารอินทรียใ์ นแง่
ของการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบโซ่อาหารและสายใยอาหาร การหมุนเวียนสาร และอธิบาย
ความสําคัญของการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศได้
7. อ่านและแปลความหมายของพิระมิดทางนิเวศได้
8. บอกความหมาย พร้อมยกตัวอย่างของการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิง่ มีชวี ติ ใน
ธรรมชาติ และอธิบายถึงสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสิง่ มีชวี ติ และผลกระทบที่
เกิดขึน้ เมือ่ สมดุลธรรมชาติเสียไป
9. บอกความหมาย และจําแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ
สรุปความสําคัญทีม่ ตี ่อมนุ ษย์ได้
10. วิเคราะห์สาเหตุ ปญั หา และผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมพร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
11. อธิบายหลักการ แนวทางในการจัดการ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมได้
12. อธิบายถึงบทบาทของหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมได้อธิบาย และยกตัวอย่างกฎหมายเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมได้
13. อธิบายหลักการ และบอกแนวทางของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นได้
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หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 : ทัวร์ป่าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย”
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของปา่ ชายเลน และบอกความสัมพันธ์
ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อมในระบบนิเวศปา่ ชายเลนได้
2. ทําการศึกษาระบบนิเวศ และความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ ชายเลนได้
3. ระบุถงึ คุณค่า หรือประโยชน์ของปา่ ชายเลนในด้านต่างๆ ได้
4. วิเคราะห์สาเหตุ ปญั หา และผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้ นทรัพยากรปา่ ชายเลน
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ปญั หาปา่ ชายเลนได้
5. อธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ชายเลน
และเสนอแนะแนวทาง หรือวิธกี ารในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ชายเลนได้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 : สู่แดนเรียนรู้ค่เู มืองถลาง “สถานี พฒ
ั นาและส่งเสริ มการอนุรกั ษ์
สัตว์ป่าเขาพระแทว”
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของปา่ ดิบชืน้ ได้
2. ทําการศึกษาความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศปา่ ดิบชืน้ ได้
3. ระบุถงึ คุณค่าหรือประโยชน์ของปา่ ดิบชืน้ ในด้านต่างๆ ได้
4. วิเคราะห์สาเหตุ ปญั หา และผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้ นทรัพยากรปา่ ไม้ และ
สัตว์ปา่ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ปญั หาทรัพยากรปา่ ไม้ และสัตว์ปา่ ได้
5. อธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ ไม้และ
สัตว์ปา่ และยกตัวอย่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรปา่ ไม้และสัตว์ปา่ ได้
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 : ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ป่ าพรุบ้านไม้ขาว”
1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพของปา่ พรุได้
2. ศึกษาความหลากหลาย และความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อมในระบบนิเ วศ
ปา่ พรุ
3. ระบุถงึ คุณค่าหรือประโยชน์ของปา่ พรุในด้านต่างๆ ได้
4. วิเคราะห์สาเหตุ ปญั หา และผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้ นทรัพยากรปา่ พรุ และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ปญั หาปา่ พรุได้
5. อธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ พรุ และ
เสนอแนะแนวทาง หรือวิธกี ารในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรปา่ พรุได้
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8. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรนี้ ซึง่ เป็นการบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา
ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ 4 และสังคมศึกษา 4 โดยครูผสู้ อนทัง้ 2 วิชาได้วางแผนการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน ดังนัน้ เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุง่ หมาย จึงได้นํา ขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู้
แบบ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (ภาพประกอบ 6) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้
ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2544: 79-80)
1. ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนหรือเรือ่ งทีส่ นใจ ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ เองจากเรือ่ งทีส่ งสัย หรือจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุ่มเรือ่ งทีน่ ่ าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทก่ี ําลังเกิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ หรือเป็ นเรือ่ งทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ ดิมทีเ่ พิง่ เรียนมาแล้ว เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างคําถาม กําหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา ใน
กรณีทย่ี งั ไม่มปี ระเด็นทีน่ ่ าสนใจ ครูอาจให้ศกึ ษาจากสื่อต่างๆ หรือเป็นผูก้ ระตุน้ ด้วยการเสนอ
ประเด็นขึน้ มาก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นกั เรียนยอมรับประเด็นทีค่ รูกําลังสนใจเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะใช้ศกึ ษา
เมือ่ มีคาํ ถามทีน่ ่ าสนใจและนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา จึงร่วมกัน
กําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรือ่ งทีศ่ กึ ษาให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ อาจรวมทัง้ การ
รวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิมหรือความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้นําไปสู่ความเข้าใจเรือ่ ง
หรือประเด็นทีจ่ ะศึกษามากขึน้ และมีแนวทางในการสํารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2. ขัน้ สํารวจและค้นหา (Exploration) เมือ่ ทําความเข้าใจในประเด็นหรือคําถามทีส่ นใจ
ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วให้มกี ารวางแผนกําหนดแนวทางในการสํารวจตรวจสอบตัง้ สมมติฐาน
กําหนดทาง เลือกทีเ่ ป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ
วิธกี ารตรวจสอบทําได้หลายวิธ ี เช่น ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะ
นําไปใช้ในขัน้ ต่อไป
3. ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมือ่ ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการสํารวจ
ตรวจสอบแล้ว จึงนําข้อสนเทศทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลทีไ่ ด้ในรูปต่างๆ
เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขัน้ นี้
เป็ นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุ นสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่เกีย่ วข้อง
กับประเด็นทีก่ ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ ด้จะอยูใ่ นรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรูแ้ ละช่วยให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ทส่ี ร้างขึน้ ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม
หรือแนวคิดทีไ่ ด้คน้ คว้าเพิม่ เติมหรือนําแบบจําลองหรือข้อสรุปทีไ่ ด้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่นื ๆ ถ้าใช้อธิบายเรือ่ งต่างๆ ได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน้อย ซึง่ จะช่วย เชื่อมโยงกับเรือ่ ง
ต่างๆ ทําให้เกิดความรูก้ ว้างขวางขึน้
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5. ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่า
นักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไร มากน้อยเพียงใด จากนัน้ จึงนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในเรือ่ งอื่นๆ
การนําความรู้ ไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์หรือเรือ่ งอื่นๆ

ภาพประกอบ 6 วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้
ทีม่ า : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2544). คู่มอื การจัดการ
เรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ . หน้า 80.
9.ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้
ใช้เวลาทัง้ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน จํานวน 52 คาบๆ ละ 50 นาที
10.สื่อประกอบการเรียนรู้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้น
แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(สําหรับครูผสู้ อน)
2. คู่มอื และเอกสารประกอบการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่
เน้นแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สําหรับนักเรียน)
3. อุปกรณ์ตามแผนการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละแผน
11.การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลในหลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรูส้ งิ่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
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จะใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ จากการสังเกตการทํากิจกรรม การนําเสนองาน ผลงานของ
นักเรียน และใบกิจกรรมในแต่ละหน่ ว ยการเรียนรู้ โดยให้สมาชิกในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ครูผสู้ อน
และผูเ้ รียน เป็นผูป้ ระเมิน ซึง่ การวัดและประเมินผลจะดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1. การวัดและประเมินผลก่อนเรียน เป็นการวัด การรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้านต่อไปนี้ คือ ด้าน
ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ
สิง่ แวดล้อม ของนักเรียนก่อนเรียนด้วยหลักสูตรฯทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการวัดความรู้ ความสามารถ ของนักเรียนใน
คุณลักษณะต่างๆ ระหว่างขัน้ ตอนของ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น จากการสังเกตพฤติกรรม
การทํากิจกรรม การถาม - ตอบคําถาม เป็นต้น
3.การวัดและประเมินผลหลังเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการรูส้ งิ่ แวดล้อมในด้าน
ต่อไปนี้ คือ ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม และด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียนหลังเรียนจบหลักสูตร เพื่อเป็ นการบ่งชีถ้ งึ ผลของการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. รองศาสตราจารย์ มัณฑนา นวลเจริญ
2. รองศาสตราจารย์ สมชาย สกุลทับ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร มุณแี นม

4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิตยา สังขนันท์

5. อาจารย์ ดร.ณัลลิกา โตจินดา

6. อาจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

7. ครูศศิธร ฉายกลิน่
8. ครูดวงพร กุลวรางกูล

หมายเหตุ

ข้าราชการบํานาญ
ข้าราชการบํานาญ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
คณะการจัดการสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
วิทยาเขตตรัง
ข้าราชการบํานาญ
ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
โรงเรียนกะทูว้ ทิ ยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

1. การประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในลําดับ
ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8
2. การประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในลําดับที่ 1, 2, 4, 7
และ 8
3. การประเมินความสอดคล้องของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในลําดับที่ 1, 2, 4, 5,
7 และ 8
4. การประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 1, 2, 4, 7 และ 8
5. การประเมินความเหมาะสมของคูม่ อื ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในลําดับที่ 4, 7
และ 8
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิ จยั
1. แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2. แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
3. แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
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ตัวอย่างแบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม
(ด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม)
1. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. สมมติว่าแผนทีต่ ําบลเทพกระษัตรี ใช้มาตราส่วน 1:50,000 มีคลองธรรมชาติเส้นหนึ่งวัด
ความยาวในแผนทีไ่ ด้ 7 เซนติเมตร จงหาว่าคลองเส้นนี้มคี วามยาวจริงเท่าไร
ก. 3.5 กิโลเมตร
ข. 7 กิโลเมตร
ค. 10.5 กิโลเมตร
ง. 35 กิโลเมตร
2. อนุ สญ
ั ญาไซเตส (CITES) เกีย่ วข้องกับเรือ่ งใดมากทีส่ ุด
ก. การควบคุมการค้าระหว่างประเทศเกีย่ วกับสัตว์ปา่ และพืชปา่ ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์
ข. เพื่อลด และยกเลิกการใช้สารเคมีทใ่ี ช้ในวงการอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นตัวทํา ลายชัน้ โอโซน
ค. ควบคุมการขนส่งสารเคมีอนั ตรายข้ามพรมแดน และควบคุมการกําจัดกากของเสีย
อันตราย
ง. ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศในอยูใ่ นระดับทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชัน้ บรรยากาศของโลก
2. วิ ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. “เป็ นระบบนิเวศทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณทีม่ นี ้ําท่วมขังและเกิดการทับถมของซากอินทรีย์
โดยเฉพาะใบไม้ ทําให้ดนิ และนํ้ามีสภาพเป็นกรด นํ้ามีสนี ้ําตาลอ่อน” จากคํากล่าวนี้
นักเรียนคิดว่าสอดคล้องกับระบบนิเวศใดมากทีส่ ุด
ก. ระบบนิเวศปา่ พรุ
ข. ระบบนิเวศปา่ ชายเลน
ค. ระบบนิเวศชายฝัง่ ทะเล
ง. ระบบนิเวศปา่ ชายหาด
2. ข้อใดเป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ุดในการกําหนดการแบ่งเขต พันธุไ์ ม้ หรือสัตว์น้ําในปา่ ชายเลน
ก. นํ้าขึน้ -นํ้าลง
ข. ความเค็มของนํ้า
ค. คลื่นและกระแสนํ้า
ง. ลักษณะภูมอิ ากาศ
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3. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็ นปญั หาสําคัญของปา่ พรุทางภาคใต้
ก. สภาพดินมีความแห้งแล้ง
ข. การเผาปา่ เพื่อยึดครองพืน้ ที่
ค. ชาวบ้านเข้าไปหาของปา่ มาขาย
ง. การเก็บพืช และจับสัตว์มาทําอาหารในครัวเรือน
2. หลายคนกังวลว่าภาวะโลกร้อนอาจนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของโลก ข้อความใด
ต่อไปนี้เป็ นความจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะโลกร้อน
ก. ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
ข. ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิม่ ขึน้
ค. ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ และการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูม ิ
มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง
ง. ทัง้ ก ข และ ค ถูกต้อง
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ตัวอย่างแบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม
(ด้านเจตคติ ต่อสิ่ งแวดล้อม)
คําชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะศึกษาเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียน โดยไม่มผี ลใดๆ
ต่อคะแนนในวิชาต่างๆ ทีน่ กั เรียนกําลังเรียนอยูใ่ นภาคเรียนนี้ จึงขอความร่วมมือจากนักเรียน
ทุกคน ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็ นจริง
2. แบบสอบถามนี้ไม่มขี อ้ ใดถูกหรือผิด เป็ นเพียงแต่ความจริงของนักเรียนเท่านัน้ ขอให้ตอบ
แบบสอบถามนี้อย่างจริงใจทีส่ ดุ โดยทําเครือ่ งหมาย / ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นทีแ่ ท้จริง
ของนักเรียน

มาตรวัดที่ 1 ความเพลิ ดเพลินกับธรรมชาติ
ฉันชอบท่องเทีย่ วตามชนบท เช่นการเดินปา่
1.
หรือเทีย่ วตามท้องทุ่ง
.. ……………………………………………..
ฉันรูส้ กึ สบายใจเมื่ออยูท่ ่ามกลางความเงียบสงบ
6.
ของธรรมชาติ
มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อความยังยื
่ นของทรัพยากรธรรมชาติ ฉันคิด
1. ว่ารัฐบาลควรควบคุมปริมาณ หรืออัตราการใช้
วัตถุดบิ จากธรรมชาติ
…. ……………………………………………..
6. เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมฉันคิด
ว่ารัฐบาลควรมีการปรับปรุง หรืออกกฎหมายใน
การควบคุมการปล่อยมลพิษ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง
(1)

ไม่เห็นด้วย
(2)

เฉยๆ
(3)

ข้อความ

เห็นด้วย
(4)

ข้อ
ที่

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง
(5)

ความคิ ดเห็น
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มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เหตุผลสําคัญในการดูแล และรักษาความสะอาด
ั่
1. ของแหล่งนํ้า และชายฝงทะเล
คือเพื่อให้มี
สถานทีส่ าํ หรับการเล่นกีฬาทางนํ้า
… ……………………………………………...
สิง่ ทีท่ าํ ให้ฉนั มีความเป็ นห่วงมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับ
6. การทําลายปา่ ชายเลน คือทําให้ขาดแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิ่ งแวดล้อม
ฉันคิดว่าถ้ามนุษย์มกี ารทําลาย
1. ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิด
การสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ
… ……………………………………………..
ฉันเชื่อว่ามนุษย์เป็ นสาเหตุสาํ คัญในการทําลาย
6.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติ และดุลยภาพของสิ่ งแวดล้อม
การทีฉ่ นั คิดว่าธรรมชาติมคี ุณค่าสําหรับ ตัวมัน
1.
เองเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง
… ……………………………………………...
ฉันรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องปกติเมื่อฉันได้เห็น
6.
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทําลาย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง
(1)

ไม่เห็นด้วย
(2)

เฉยๆ
(3)

ข้อความ

เห็นด้วย
(4)

ข้อ
ที่

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง
(5)

ความคิ ดเห็น
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ตัวอย่างแบบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม

(ด้านพฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม)
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการวัดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมของนักเรียน ซึง่
ประกอบด้วยมาตรวัด 5 ด้าน ให้นกั เรียนอ่านคําถามให้ละเอียดและเลือกคําตอบทีด่ ที ส่ี ดุ โดยทํา
เครือ่ งหมายวงกลม (O) ล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับคําตอบของนักเรียนในแต่ละข้อคําถาม ซึง่ ทางด้าน
ซ้ายมือเป็ นคําตอบทีน่ กั เรียนคิดว่าพฤติกรรมเหล่านัน้ มีความสําคัญต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อมมากน้อย
เพียงใดโดย
1 = ไม่มคี วามสําคัญเลย
2 = ค่อนข้างสําคัญ
3 = มีความสําคัญ
4 = มีความสําคัญมาก
ส่วนด้านขวามือเป็ นคําตอบทีน่ กั เรียนคิดว่าพฤติกรรมเหล่านัน้ นักเรียนจะทําได้ในระดับใดโดย
1 = ไม่คดิ จะทํา
2 = ไม่แน่ใจ
3 = อยากจะทํา
4 = ทําบางครัง้
5 = ทําแน่นอน
การแสดงพฤติ กรรม
ของนักเรียน
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ไม่คิดจะทํา
ไม่แน่ ใจ
อยากจะทํา
ทําบางครัง้
ทําแน่ นอน

มีความสําคัญมาก

พฤติ กรรมที่ พึงปฎิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
ค่อนข้างสําคัญ
มีความสําคัญ

ไม่มีความสําคัญเลย

ความสําคัญของ
พฤติ กรรมต่อ
การแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
1 2 3 4

มาตรวัดที่ 1 การฟื้ นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย
1. ใช้ผลิตภัณฑ์จาํ พวกแก้วแทนถ้วยกระดาษ หรือใช้ผา้ เช็ดปาก แทน
กระดาษเช็ดปาก หรือใช้ผา้ เช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู เป็ นต้น
……………………………………………………………………………
5. มีการคัดแยกขยะก่อนทิง้ โดยแบ่งเป็ นขยะทีส่ ามารถรีไซเคิล และไม่
สามารถรีไซเคิลได้

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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แบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม (ต่อ)
การแสดงพฤติ กรรม
ของนักเรียน
1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ไม่คิดจะทํา
ไม่แน่ ใจ
อยากจะทํา
ทําบางครัง้
ทําแน่ นอน

มีความสําคัญมาก

มีความสําคัญ

พฤติ กรรมที่ พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
ค่อนข้างสําคัญ

ไม่มีความสําคัญเลย

ความสําคัญของ
พฤติ กรรมต่อ
การแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อม
1 2 3 4

มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปิดสวิทซ์ไฟทุกครัง้ หลังเลิกใช้งาน
………………………………………………………………………………
5. ร่วมกิจกรรมปลูกปา่ ชายเลนในชุมชน หรือกับหน่ วยงานต่างๆ
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1. ลดปริมาณการใช้ หรือการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
…...……………………………………………………………………………
5. ไม่ซ้อื ผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากชิน้ ส่วนของพืชหรือสัตว์ปา่ หายาก เช่น
กล้วยไม้ปา่ งาช้าง กระ (กระดองเต่า) เป็ นต้น
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้ องกันมลพิ ษทางอากาศ
1. เดินทางไปโรงเรียนด้วยรถโดยสารประจําทางแทนการให้ผปู้ กครอง
ไปส่ง หรือแทนการขีร่ ถมอเตอร์ไซต์ไปเอง
………………………………………………………………………………
5. ไม่เผาขยะในบริเวณบ้าน หรือในเขตชุมชน
มาตรวัดที่ 5 การปฏิ บตั ิ ทางทางสังคม / กฎหมาย
1. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ หรือเจ้าหน้าทีข่ องอุทยานแห่งชาติ
ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเกีย่ วกับปา่ ไม้ หรือกฎระเบียบของ
อุทยานแห่งชาติ
………………………………………………………………………………
5. แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบเมือ่ พบผูก้ ระทําความผิดเกีย่ วกับทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น การลักลอบตัดไม้ หรือ การล่าสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
หรือในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็ นต้น

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

249
แบบสอบถาม
ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ ไม่มผี ลใดๆ ต่อคะแนนในวิชาต่างๆ ทีน่ กั เรียนกําลังเรียนอยูใ่ นภาค
เรียนนี้ จึงขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคน ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง
2. แบบสอบถามนี้ไม่มขี อ้ ใดถูกหรือผิด เป็ นเพียงแต่ความจริงของนักเรียนเท่านัน้ ขอให้
ตอบแบบสอบถามนี้อย่างจริงใจทีส่ ุด โดยทําเครือ่ งหมาย / ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นทีแ่ ท้จริง
ของนักเรียน
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง
แผนการเรียน
[ ] วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
[ ] แผนการเรียนอื่นๆ (ระบุ……………………………)
ข้อที่

1.
2.
…
5.
6
7
….
16

ข้อความ
ด้านเนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
…………………………………………………………...
เนื้อหาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย น่าสนใจ และ
ชวนให้ตดิ ตาม
กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้นกั เรียนร่วมมือกันเรียนรู้
และทํางานร่วมกัน
…………………………………………………………...
ได้มโี อกาสในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากครู หรือ
จากวิทยากร

มาก
ที่สุด
(5)

ความคิ ดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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แบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ)

ข้อที่

17.
18.
….
21.

22.
….
26.

ข้อความ

มาก
ที่สุด
(5)

ความคิ ดเห็น
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
(4)
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)

ด้านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
สือ่ ต่างๆ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
สือ่ ต่างๆ ทําให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ได้ดยี งิ่ ขึน้
…………………………………………………………..
แหล่งเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้
ด้านการวัดและประเมิ นผล
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง
และของเพื่อน
………………………………………………………….
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้

ความคิ ดเห็นอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 : ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว”
ที่ 5
เรื่อง ระบบนิเวศปา่ พรุบา้ นไม้ขาว

ชัน้ มัธยมศึกษาปี

เวลา 250 นาที
( 5 คาบ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสําคัญ
ั่
ย่ กตัวสูงขึน้
พรุ คือพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางธรณีสณ
ั ฐานชายฝงทะเลที
ซึง่ ประกอบด้วยทีล่ ุ่มตํ่านํ้าท่วมขังตลอดปี หรือเกือบตลอดปี ทําให้มคี วามแตกต่างไปจากระบบ
นิเวศอื่นๆ ประกอบด้วยปา่ ไม้ไม่ผลัดใบ พืชพรรณในปา่ พรุส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้มโี ครงสร้าง
พิเศษ เพื่อดํารงชีพอยูใ่ นสภาพแวดล้อมได้ เช่นโคนต้นมีพพู อน ระบบรากแก้วสัน้ แต่มรี ากแขนงแผ่
กว้างแข็งแรง มีระบบรากพิเศษ หรือระบบรากเสริม เช่นรากคํ้ายัน ช่วยในการพยุงลําต้นทีข่ น้ึ อยู่
บนซากพืชหรือพีท (Peat) ทีท่ บั ถมกันหนากว่า 50 เซนติเมตร
ดินในปา่ พรุจดั อยูใ่ นประเภท ดินอินทรีย์ (Organic Soil) ตามระบบอนุกรมวิธานทาง
ปฐพีวทิ ยา เป็ นดินทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสะสมอยู่เป็นจํานวนมากจนเป็นชัน้ หนา นํ้าทีท่ ่วมขังในพรุเป็ น
นํ้าจืด (Fresh water) มีสภาพเป็ นกรด ค่า pH อยูร่ ะหว่างระหว่าง 4.5 - 6.0
การเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องสังคมปา่ พรุ เมือ่ เวลาผ่านไปนับร้อยปี แอ่งนํ้าเริม่ ตืน้ เขินขึน้ ทํา
ให้พชื พรรณไม้น้ํา พวกหญ้า กก และ พืชล้มลุกต่า งๆ สามารถเจริญเติบโตได้ เมือ่ พืชเหล่านัน้ ตาย
ทับถมกัน จะย่อยสลายได้ชา้ เนื่องจากอยูใ่ ต้ภาวะนํ้าท่วมขัง เวลาผ่านไปนานเข้าการทับถมของ
ซากพืชและดินอินทรียม์ มี ากยิง่ ขึน้ ทําให้พชื จําพวกไม้ยนื ต้น ไม้พุ่ม เจริญงอกงามเกิดขึน้ ทดแทน
สังคมพืชหญ้า กก เนื่องจากต้นไม้ทเ่ี จริญเติบโตในตอนหลังมีความสามารถมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่
ต้นไม้เดิม ทีเ่ รียกกันว่าการเปลีย่ นแทนทีต่ ามธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงแทนทีเ่ ป็นไปจนกระทัง่
กลายเป็นสังคมพืชปา่ ไม้ ทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพ
พรุบา้ นไม้ขาวเป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทีม่ คี วามสําคัญระดับชาติ เป็นแหล่งกํา เนิดความ
หลากหลายทางชีวภาพทีส่ าํ คัญทัง้ ทางด้านพรรณไม้ และสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นแหล่งอํานวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์ เป็ นทีอ่ าศัยของสัตว์ปา่ นานาชนิด และยังเป็นแหล่งให้ขอ้ มูลด้านการ
วิวฒ
ั นาการของสังคมพืช การเปลีย่ นแปลงทางธรณีวทิ ยา และการเปลีย่ นแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ
ของท้องถิน่
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดปา่ พรุ และการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องระบบนิเวศปา่ พรุ
2. มีทกั ษะการสํารวจ การสังเกต การใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ และการศึกษาความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ
3. อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อมในระบบ
นิเวศปา่ พรุ
4. มีทกั ษะการสืบค้นข้อมูล การออกแบบและสร้างสรรค์รปู แบบการนําเสนอผลงานเกีย่ วกับ
ระบบนิเวศทีส่ นใจ
3. เนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
1. การเกิดปา่ พรุ และการเปลีย่ นแปลงแทนที่ (วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา)
2. การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากปจั จัยทางภูมศิ าสตร์ (สังคมศึกษา)
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพของปา่ พรุ (วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา)
4. ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
(วิทยาศาสตร์)
4. สื่อการเรียนรู้
1. คลิปวีดโิ อเกีย่ วกับระบบนิเวศปา่ พรุ
2. อุปกรณ์ตามใบกิจกรรม 1-3
3. ใบกิจกรรม และใบความรู้ ตามกิจกรรมที่ 1-3
4. ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
5. กิ จกรรมการเรียนรู้
5.1 การสร้างความสนใจ (20 นาที )
5.1.1 ครูทบทวนความรูเ้ ดิมเกีย่ วกับระบบนิเวศธรรมชาติ ทัง้ ปา่ ชายเลน
ปา่ ดิบชืน้ และให้นกั เรียนดูคลิปวีดโิ อเกีย่ วกับปา่ พรุเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรูเ้ รือ่ ง ระบบนิเวศ
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
5.1.2 ครูแนะนําวิทยากรชาวบ้านผูร้ เู้ รือ่ งปา่ พรุในท้องถิน่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั และ
ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับการทํากิจกรรม เช่น
จุดประสงค์ของการทํากิจกรรม และ
ข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น

253
5.2 การสํารวจและค้นหา (120 นาที )
5.2.1 วิทยากรชาวบ้านเล่าเรือ่ งการเกิดปา่ พรุ พร้อมเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ซักถามข้อสงสัย
5.2.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5−6 คน เพื่อศึกษาระบบนิเวศปา่ พรุบา้ นไม้
ขาว ตามใบกิจกรรมที่ 1-3 โดยมีครู และวิทยากรชาวบ้านเป็นผูอ้ ํานวยความสะดวกต่างๆ แก่
นักเรียน
5.2.3 แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา และอภิปรายกลุ่มย่อย แล้วสรุปเป็ นงานของ
กลุ่มตนเอง
5.3 การอธิ บายและลงข้อสรุป (50 นาที )
5.3.1 แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษากิจกรรม
5.3.2 นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรม
5.3.3 ครู วิทยากรชาวบ้าน และนักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับระบบนิเวศ
ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
5.4 การขยายความรู้ (20 นาที )
5.4.1 ให้แต่ละคนสรุปความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการศึกษาระบบนิเวศปา่ พรุบา้ นไม้
ขาวในรูปของผังความคิด (Mind map)
5.5 การประเมิ นผล (40 นาที )
5.5.1 สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบตั กิ จิ กรรม และการนําเสนอ
งาน

5.5.2 ทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยการให้ตอบคําถามตามใบกิจกรรมที่ 4
(ฝึกสมองประลองยุทธ์)
5.5.3 การเขียนบันทึกตามกิจกรรมที่ 5 (คาบนี้มเี รือ่ งเล่า) เพื่อสรุปความ
คิดเห็นหรือความรูส้ กึ ในประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรู้
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6. การวัดและประเมิ นผล
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเกิดพรุ และการ
เปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องระบบนิเวศ
ปา่ พรุ

วิ ธีการวัด/เครื่องมือ
เกณฑ์การผ่าน
- ผลการบันทึกกิจกรรม และ - นักเรียนทํากิจกรรม
การนําเสนอ
ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ
- แบบทดสอบตามกิจกรรม
60
ฝึกสมองประลองยุทธ์
- นักเรียนมีผลการ
- ผังความคิด (mind map)
ประเมินในระดับ 3 ขึน้ ไป
(จาก 5 ระดับ)
2. มีทกั ษะการสํารวจ การสังเกต - สังเกตขณะนักเรียนทํา
- นักเรียนได้คะแนนตัง้ แต่
การใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ และ
กิจกรรม (แบบประเมิน
6 คะแนนขึน้ ไป (จาก
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บ
การทํากิจกรรม)
10)
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และทางชีวภาพ และการศึกษาความ
หลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ
3. อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
- สังเกตการแลกเปลีย่ น
- มีการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ แวดล้อมทาง
ความคิดเห็น
คิดเห็นกับเพื่อน (ถามกายภาพ สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
ตอบ) อย่างน้อย 2 ครัง้
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ และ - ผังความคิด (แบบประเมิน - นักเรียนมีผลการ
ประเมินในระดับ 3 ขึน้ ไป
ความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ กับ
ผังความคิด)
(จาก 5 ระดับ)
สิง่ แวดล้อมในระบบนิเวศปา่ พรุ
- แบบทดสอบตามกิจกรรม - นักเรียนทํากิจกรรม
ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ
ฝึกสมองประลองยุทธ์
60
7. ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ว 2.1 ม.4-6/1, ว2.1 ม.4-6/2, ว2.1 ม.4-6/3, ว 8.1ม.4-6/3, ว 8.1ม.4-6/4, ว 8.1ม.4-6/5,
ว 8.1ม.4-6/7, ว 8.1ม.4-6/9, ว 8.1ม.4-6/10, ว 8.1ม.4-6/11 และ ว 8.1ม.4-6/12
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส 5.1 ม.4-6/1, และ ส 5.1 ม.4-6/3
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หมายเหตุ
1. ครูสามารถแนะนําให้นกั เรียนทํากิจกรรมที่ 1 – 3 ไปพร้อมๆ กัน (เพื่อประหยัดเวลา)
2. สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมล่วงหน้า
2.1 ครูและนักเรียนร่วมกันเตรียมอุปกรณ์สาํ หรับใช้ในแต่ละกิจกรรม
2.2 ครูควรไปดูสถานทีท่ เ่ี ป็นแหล่งเรียนรูล้ ่วงหน้า และทดลองทํากิจกรรมดูก่อน
2.3 ทําหนังสือขออนุ ญาตผูป้ กครองนักเรียน
2.4 ประสานไปยังหน่ วยงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อขออนุ ญาตนํานักเรียนศึกษา ณ
แหล่งเรียนรู้
2.5 ประสานเรือ่ งรถ อาหารกลางวัน และเครือ่ งดื่ม
2.6 เตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และชุดยาสามัญประจําบ้าน
2.7 แฟ้มประวัตสิ ่วนตัวของนักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
2.8 ทําประกันชีวติ กลุ่มให้กบั ครูและนักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
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บันทึกหลังการสอน
ผลการจัดการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ปัญหา/ อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(ผูส้ อน) (……………………………………..)
……..…./…………../………..….

257
กิ จกรรมที่ 1
เรื่อง จุดกําเนิ ดก่อเกิ ดป่ าพรุ
คําชี้แจง
1. แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม
2. เลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณปา่ พรุเพื่อกําหนดจุดศึกษา วาดแผนผัง หรือแผนทีป่ ระกอบ พร้อมระบุ
พิกดั ทางภูมศิ าสตร์ (ใช้ GPS เพื่อบอกพิกดั ทางภูมศิ าสตร์)
3. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพของปา่ พรุบริเวณจุดทีศ่ กึ ษา (เป็ นการสังเกต
สภาพทัวไป
่ เช่น ลักษณะดิน สีของนํ้า ลักษณะของพืช สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ ทีพ่ บ
เป็นต้น ซึง่ อาจศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมจากใบความรู)้
4. นักเรียนออกแบบการบันทึกผลการทดลองได้อย่างอิสระ
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจการเกิดปา่ พรุ การเปลีย่ นแปลงแทนที่ และการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากปจั จัยทางภูมศิ าสตร์
2. เพื่อฝึกทักษะการสํารวจ การสังเกต การใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของปา่ พรุ
ประเด็นการอภิ ปรายกลุ่ม
- การเกิดปา่ พรุ และการเปลีย่ นแปลงแทนที่ หรือการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ที่บริเวณปา่ พรุ
- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพบริเวณปา่ พรุ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิ จกรรมที่ 2
เรื่อง จากนํ้าและดิ นสู่ถิ่นกําเนิ ดเกิ ดชีวิต
คําชี้แจง
1. แต่ละกลุ่มออกแบบการบันทึกผลการทดลองเอง
จุดประสงค์
1. ฝึกทักษะการสํารวจ การสังเกต การใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปา่ พรุ
2. อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระบบนิเวศ
ปา่ พรุ
วิ ธีการศึกษา
1. การศึกษาคุณภาพนํ้า
1.1 แต่ละกลุ่มศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณปา่ พรุบา้ นไม้ขาว ในพารามิเตอร์ต่อไปนี้
1.1.1 อุณหภูม ิ (Temperature)
1.1.2 ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้า (Dissolved Oxygen : DO)
1.1.3 ความเป็ นกรด-ด่าง (pH)
1.1.1 อุณหภูมิของนํ้า (Temperature)
อุณหภูมขิ องนํ้าเป็ นปจั จัยสําคัญประการหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลทัง้ โดยตรงและทางอ้อม
ต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์น้ํา จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําการตรวจสอบเพื่อหาความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เป็นระยะๆ ผลกระทบทีส่ าํ คัญต่อสิง่ มีชวี ติ ในนํ้าทีม่ อี ุณหภูมสิ งู ขึน้ คือ ปริมาณออกซิเจนละลายใน
นํ้าจะมีปริมาณลดลง
 อุปกรณ์
- เทอร์โมมิเตอร์ ทีม่ คี วามละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
 วิ ธีการ
- กําหนดตําแหน่ งทีจ่ ะศึกษา
- ตรวจวัดอุณหภูมขิ องนํ้าทีร่ ะดับผิวนํ้า โดยอ่านค่าทันที (แต่ละจุดควรวัด 3
ครัง้ )
- บันทึกผล
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1.1.2 ปริมาณออกซิ เจนที่ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen : DO)
ค่าออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) เป็ นค่าทีบ่ อกถึง
ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้า ซึง่ เป็ นดัชนีหนึ่งทีใ่ ช้บอกคุณภาพของนํ้า ค่านี้ขน้ึ กับตัวแปรต่างๆ
เช่น อุณหภูม ิ ปริมาณฟอสเฟต และไนเตรท โดยทีอ่ ุณหภูมสิ งู ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้าจะตํ่า
และถ้าปริมาณฟอสเฟตและไนเตรทสูง ปริมาณออกซิเจนละลายมักจะตํ่า เพราะสารทัง้ สองทํา ให้พชื
นํ้าเจริญเติบโตได้ด ี พืชนํ้าจะใช้ออกซิเจนทีอ่ ยูใ่ นนํ้า และเมือ่ พืชนํ้าตายจะกลายเป็นอาหารของ
แบคทีเรียซึง่ จะใช้ออกซิเจนมากขึน้ นอกจากนี้ ความลึกก็มผี ลต่อปริมาณออกซิเจนละลายด้วย จึง
ต้องคํานึงถึงเมือ่ ต้องการวัดค่าออกซิเจนละลาย ค่าออกซิเจนละลายทีใ่ ช้มหี น่ วยเป็ นมิลลิกรัมต่อลิตร
(mg/L) หรือพีพเี อ็ม (ppm) (กรมควบคุมมลพิษ : ออนไลน์ ) โดยปกติแล้วแหล่งนํ้าทีส่ ตั ว์น้ํา
ดํารงชีวติ อยูไ่ ด้นนั ้ มีค่า DO ไม่น้อยกว่า 3 mg/L
 อุปกรณ์
- ชุดทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนาม (Dissolved Oxygen Field Test
Kit)

วิ ธีการ

ตักนํ้าตัวอย่างทีต่ อ้ งการทดสอบ
ปริมาตร 15 ml ลงในขวดเก็บ
ตัวอย่าง (vial)

นําสารเคมีจากขวดที่ 1 เติมลงไป
ในขวดเก็บตัวอย่าง (vial ) จํานวน
5 หยด (ดังภาพประกอบ)
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- นําสารเคมีจากขวดที่ 2 เติมลง
ไปในขวดเก็บตัวอย่าง (vial )
จํานวน 5 หยด
(ดังภาพประกอบ)

- นําฝาปิ ดขวดเก็บตัวอย่าง แล้ว
พลิกขวดตัวอย่าง 1 ครัง้
(ดังภาพประกอบ)

- รอสังเกตการเกิดตะกอนในขวด
เก็บตัวอย่าง (นํ้าจืดใช้เวลา
ประมาณ 30 วินาที ส่วนนํ้า
ทะเล ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

- เปิ ดฝาขวดตัวอย่าง แล้วนํา
สารเคมีจากขวดที่ 3 เติมลงไป
ในขวดเก็บตัวอย่าง (vial) จํานวน
5 หยด (ดังภาพประกอบ)
- นําฝาปิ ดขวดเก็บตัวอย่าง แล้ว
พลิกขวดตัวอย่าง 2 ครัง้ ตะกอนที่
เกิดขึน้ จากขัน้ ตอนก่อนหน้านี้จะ
ละลาย และเปลีย่ นสีเป็ นสีมว่ ง แดง
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- เปรียบทียบสีทเ่ี กิดขึน้ กับกับแถบสีมาตรฐาน (color scale)
เพือ่ ประมาณ ปริมาณของออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้าในหน่วย mg/L

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณออกซิแจนละลายนํ้ากับอุณหภูมใิ นนํ้าจืด และนํ้าทะเล

ทีม่ า : คําแนะนําการใช้ชุดทดสอบออกซิเจนละลายในนํ้าของ Tetra Test O2
1.1.3 ความเป็ นกรด-เบส (pH)
ค่าความเป็ นกรด-เบส เป็นการวัดปริมาณความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนอิออนทีม่ อี ยูใ่ นนํ้า โดยมีค่าอยูใ่ นช่วง 0-14 โดย pH 7 มีค่าความเป็นกลาง pH มีค่าตํ่า
กว่า 7 แสดงความเป็ นกรด หากค่า pH มากกว่า 7 แสดงว่ามีความเป็นด่าง
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 อุปกรณ์
- แถบวัดค่า pH (pH 0-14, MERCK)

วิ ธีการ
กรณี ผิวนํ้า
- ใช้แท่งแก้วจุม่ นํ้าทีผ่ วิ นํ้ามาแตะบนแถบวัดค่า pH
- สังเกตสีทป่ี รากฎ (นําไปเทียบกับสีมาตรฐาน ดังภาพประกอบ) อ่านค่า
และบันทึกผล

ภาพประกอบ การเทียบสีค่า pH
ทีม่ า : http://wehner.org/addison/canine/k9pph.htm
2. การศึกษาและวิ เคราะห์สมบัติบางประการของดิ น
วิ ธีการ
1. ศึกษาอุณหภูมขิ องดิน และอุณหภูมอิ ากาศ โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
2. สังเกตสีของดิน
3. ศึกษาค่าความเป็ นกรด-เบส โดยใช้แถบวัดค่า pH
 เก็บตัวอย่างดินจากบริเวณทีศ่ กึ ษาทีร่ ะดับความลึกต่างๆ กัน เช่นทีผ่ วิ ดิน ทีร่ ะดับ
ความลึก 20 หรือ 50 เซนติเมตร เป็นต้น
 ละลายดินด้วยนํ้ากลันในอั
่ ตราส่วนดิน : นํ้า เท่ากับ 1 : 1 แล้ววัดค่า pH ด้วยแถบ
วัดค่า pH
4. ศึกษาโครงสร้างของดิน และชนิดของดิน โดยขุดดินแล้ววางดินตัวอย่างทีย่ งั ไม่ถูกรบกวน
ลงบนมือ สังเกตดินในมือโดยละเอียด และสังเกตโครงสร้างของดิน ซึง่ โครงสร้างของดินมี
หลายรูปแบบ (ศึกษาใบความรูเ้ พิม่ เติม)
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ประเด็นการอภิ ปรายกลุ่ม
-

ให้นกั เรียนนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรมมาร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 คุณภาพนํ้ าบางประการ ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน
้
 สมบัตบ
ิ างประการของดิน ทําไมจึงเป็นเช่นนัน้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิ จกรรมที่ 3
เรื่อง ชีวิตหลากหลายเชื่อมสายสัมพันธ์
คําชี้แจง
1. แต่ละกลุ่มกําหนดพืน้ ทีเ่ พื่อศึกษาความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ
1.1 ชนิดของพืช ให้บอกชื่อสามัญ หรือชื่อท้องถิน่ (เพื่อนําไปสู่การหาชื่อวิทยาศาสตร์)
และบอกลักษณะเด่นพืชนัน้ ๆ เช่น ลักษณะของลําต้น ราก ใบ ดอก และ ผล เป็ นต้น (วาดรูป
หรือถ่ายภาพประกอบ)
1.2 ชนิดของสัตว์บนดิน และสัตว์ในดินทีพ่ บในปา่ พรุบา้ นไม้ขาว ให้บอกชื่อสามัญ หรือ
ชื่อท้องถิน่ (เพื่อนําไปสู่การหาชื่อวิทยาศาสตร์ ) และบอกลักษณะเด่นของสัต ว์นนั ้ เช่น ลักษณะ
รูปร่าง ขนาด ลักษณะพฤติกรรม เป็ นต้น (วาดรูป หรือถ่ายภาพประกอบ)
1.3 หากพบสิง่ มีชวี ติ อื่นๆ นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 ให้บนั ทึกข้อมูลเพิม่ เติม
1.4 ให้จาํ แนกกลุ่มสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บตามลําดับขัน้ ในการบริโภค(Trophic Level)
จุดประสงค์
1. ฝึกทักษะการสํารวจ การสังเกต การใช้เครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทาง
วิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ และการศึกษาความหลากหลาย
ของสิง่ มีชวี ติ ในปา่ พรุ
2. อภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ความหลากหลาย
ของสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อมในระบบนิเวศปา่ พรุ
ประเด็นการอภิ ปรายกลุ่ม
 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย โดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากกิจกรรมที่ 3 และจากการศึกษาโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ หรือสื่ออื่นๆ ประกอบ ในประเด็นต่อไปนี้
ชนิด และจํานวนของสิง
่ มีชวี ติ ทีพ่ บเป็นอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้
่ พรุ
การปรับตัวของพืชในปา
ความสัมพันธ์ของสิง
่ มีชวี ติ ตามลําดับขัน้ การบริโภค (Trophic Level)
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง
่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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กิ จกรรมที่ 4
ฝึ กสมองประลองยุทธ์
คําชี้แจง
ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคําถามต่อไปนี้
1. อธิบายการเกิดปา่ พรุ และการเปลีย่ นแปลงแทนทีข่ องปา่ พรุบา้ นไม้ขาว
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศปา่ พรุบา้ นไม้ขาว รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ อง
องค์ประกอบเหล่านัน้
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. เขียนสายใยอาหารทีส่ มั พันธ์กบั ระบบนิเวศปา่ พรุซง่ึ ประกอบด้ วยโซ่อาหารอย่างน้อย 5
โซ่อาหาร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4. ดินในปา่ พรุบา้ นไม้ขาวเหมือนหรือแตกต่างจากดินในปา่ ชายเลน และปา่ ดิบชืน้ อย่างไร
จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. พืชทีพ่ บในปา่ พรุบา้ นไม้ขาวมีลกั ษณะเด่นอย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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กิ จกรรมที่ 5
คาบนี้ มีเรื่องเล่า
คําชี้แจง


นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรูใ้ นประเด็นต่อไปนี้
- สิง่ ทีน่ กั เรียนได้เรียนรู้
- สิง่ ทีน่ กั เรียนยังไม่เข้าใจ หรือยังสงสัย
- นักเรียนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างไรบ้าง
- ความรูส้ กึ ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง พรุคืออะไร 1
0

พรุคอื พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้า ประกอบด้วยทีล่ ุ่มตํ่านํ้าท่วมขังอยูต่ ลอดปีหรือเกือบตลอดปี ทําให้ม ี
ความแตกต่างไปจากระบบนิเวศอื่น มีปา่ ไม้ไม่ผลัดใบหรือปา่ พรุขน้ึ อยู่ พืชมีการพัฒนาระบบรากให้
มีลกั ษณะพิเศษสําหรับขึน้ อยูบ่ นซากพืชหรือพีท (Peat) ทีท่ บั ถมกันหนากว่า 50 เซนติเมตร พืช
ในพรุจะมีการปรับตัวให้ทนต่อสภาพทีเ่ ป็นกรดเนื่องจากการย่อยสลายทีเ่ ป็นไปอย่างเชื่องช้าภายใต้
สภาวะนํ้าท่วมขัง ซากพืชจะย่อยสลายจนกลายเป็นดินตม (Muck) ซึง่ เป็นทีม่ าของนํ้าสีชาในพรุ
พรุเป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าทีเ่ ป็ นทีล่ ุ่มตํ่านํ้าท่วมขังตลอดปี หรือเกือบตลอดปี เป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าชนิด
หนึ่งทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทีแ่ ตกต่างไปจากพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าแบบอื่นๆ ตรงทีพ่ น้ื ทีพ่ รุมปี า่ อยูใ่ นนํ้า เรียกว่าปา่
พรุ ความพิเศษของปา่ อยูต่ รงทีต่ น้ ไม้ภายในปา่ ไม่ได้งอกขึน้ มาจากพืน้ ดินแข็งอย่างปา่ ทัวไป
่ หรือ
อยูโ่ คลนตมอย่างปา่ ชายเลน แต่ตน้ ไม้เหล่านัน้ เจริญงอกงามขึน้ มาจากซากพืชทีต่ ายทับถมกันอยูใ่ น
นํ้าและยังมีน้ําท่วมขังอยู่
พืชพรรณพิ เศษมหัศจรรย์
พืชทีส่ ามารถเจริญเติบโตขึน้ มาในพรุได้ จะเป็ นพืชทีไ่ ม่ค่อยจะพบเห็นโดยทัวไป
่ เป็ นพืชทีม่ ี
ลักษณะพิเศษ เพราะต้องพัฒนาระบบรากให้สามามารถยืดเกาะกับ สิง่ ทีร่ ว่ นซุยอันเกิดมาจากการ
สลายของซากพืช และเกาะเกีย่ วกันอยูอ่ ย่างหลวมๆ นอกจากนัน้ ยังมีน้ําเป็นตัวหล่อเลีย้ ง ทําให้ซาก
พืชไม่สามารถเกาะกันได้อย่างเหนียวแน่น
ความมหัศจรรย์อกี อย่างหนึ่ง คือการพัฒนาระบบราก พืชโดยทัวไปปกติ
่
จะใช้ระบบรากแก้ว
เพื่อหยังลึ
่ กลงไปยึดเกาะไม่ให้ลาํ ต้นล้ม แต่ในต้นไม้ปา่ พรุถงึ แม้รากแก้วจะหยังลงไปจนลึ
่
กอย่างไรก็
ตาม จะไม่สามารถยึดให้ลาํ ต้นตัง้ ตรงได้ เพราะอยูบ่ นซากพืช ต้นไม้จงึ มีการพัฒนาระบบรากให้
เป็นรากฝอยแผ่กว้าง เป็ นส่วนทีช่ ่วยในการทรงตัวให้กบั ลําต้นชูขน้ึ ไป
พืชในพรุยงั มีรากอีกพวกหนึ่งเ ป็นตัวช่วย ได้แก่ ราก คํ้ายันทีโ่ ก่งและกางออกไปคํ้าจุนลํา
ต้นเช่นเดียวกับรากโกงกาง หรืออาจมีรากคํ้าจุนคล้ายกับรากไทร บางครัง้ จะเป็นพูพอนทําให้มพี น้ื ที่
ในการคํ้าจุนลําต้นได้มากขึน้ หรือมีส่วนทีโ่ ผล่ขน้ึ มาเหนือนํ้าเป็นรากหายใจ เรียกว่ารากหัวเข่าตาม
ลักษณะรูปร่างทีม่ แี บบเฉพาะตัว พืชในปา่ พรุจงึ เจริญสูงขึน้ ไปได้เช่นเดียวกับปา่ ทัวไป
่
จะเห็นได้ว่าสังคมของพืชในปา่ พรุจงึ เป็นสังคมพืชแบบพิเศษทีไ่ ม่เหมือนปา่ ชนิดอื่นไม่ว่าจะ
เป็น ปา่ ดงดิบ ปา่ เต็งรัง หรือปา่ ภูเขา ทําให้ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างสวนปา่ ทีเ่ ป็นปา่ พรุขน้ึ มาได้
เหมือนกับการสร้ างสวนปา่ อื่นๆ ดังนัน้ ปา่ พรุมอี ยูท่ ใ่ี ดจึงควรอนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่างยิง่ ความพิเศษ
มหัศจรรย์ไม่ใช่เฉพาะพืชหรือสัตว์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นปา่ พรุเท่านัน้ แต่เป็นทัง้ หมดของปา่ พรุทงั ้ ในนํ้า ผืน
ปา่ และทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนอัศจรรย์
1

ข้อมูลจาก ประทีป นวลเจริญ. (2547). แหล่งมหัศจรรย์พ้นื ทีช่ ุ่มนํ้าพรุบา้ นไม้ขาว. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

269
ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง กําเนิ ดป่ าพรุบ้านไม้ข าว 2
1

ั่
การเกิดพรุบา้ นไม้ขาว สันนิฐานว่าหลายพันปีก่อน เกิดการเปลีย่ นแปลงของชายฝงทะเลที
่
ั ่ นตกของเกาะภูเก็ตเกิดเป็ นสันทรายขึน้ บริเวณหาดไม้ขาว และเมือ่
ยกตัวสูงขึน้ ทางฝงตะวั
ั่
ั่
ระดับนํ้าทะเลสูงสุดถอยร่นห่างฝงออกไปทํ
าให้ฝงทะเลตื
น้ เขินประกอบกับคลื่นลมและกระแสนํ้า
ทะเลจะพัดพาเอาทรายมาทับถมไว้ตามริมฝงั ่ และกองทับถมมากขึน้ ๆ เกิดเป็นสันทรายแผ่กว้าง
ออกไปเป็ นสันทรายใหม่ ในบางแห่งระหว่างแนวสันทรายเก่าจะมีพน้ื ทีล่ กั ษณะเป็นแอ่งยาวทีม่ นี ้ํา
ั่
ขังขนานไปกับสันทราย เป็ นแอ่งนํ้าขนานไปกับชายฝงทะเลทางทิ
ศตะวันตก ทีอ่ ยูใ่ นตอนเหนือของ
ั่
เกาะ และแอ่งมักจะติดต่อกับร่องนํ้าเค็ม เมือ่ ระดับนํ้าทะเลสูงสุดถอยร่นห่างจากฝงั ่ พืน้ ทีฝ่ งทะเล
ขยายเพิม่ ขึน้ ร่องนํ้าเค็มและพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแอ่งนํ้าเค็มจะเริม่ ตืน้ เขิน เมือ่ การถ่ายเทของนํ้าทะเลถูกปิด
โดยสันทรายทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง และจากปริมาณนํ้าฝนทีต่ กเกือบตลอดทัง้ ปี นํ้าฝนไหลลงมาจาก
ภูเขาทีอ่ ยูท่ ท่ี อดยาวขนานและทอดเฉียงไปทางทิศตะวันตก ลงไปอยูใ่ นแอ่งเป็นบริเวณกว้าง ทําให้
แอ่งนํ้าได้รบั นํ้าตลอดทัง้ ปี นํ้าในแอ่งดังกล่าวมีความเค็มลดลงแล้วเปลีย่ นสภาพเป็ นนํ้ากร่อยและ
ต่อมาเป็นนํ้าจืด
การเปลี่ยนแปลงแทนที่
เวลาผ่านไปนับร้อยปี แอ่งนํ้าเริม่ ตืน้ เขินขึน้ ทําให้พชื พรรณไม้น้ํา พวกหญ้า กก และ พืช
ล้มลุกต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ เมือ่ พืชเหล่านัน้ ตายทับถมกัน จะย่อยสลายได้ชา้ เนื่องจากอยู่
ใต้ภาวะนํ้าท่วมขัง เวลาผ่านไปนานเข้าการทับถมของซากพืชและดินอินทรียม์ มี ากยิง่ ขึน้ ทําให้พชื
จําพวกไม้ยนื ต้ น ไม้พุ่ม เจริญงอกงามเกิดขึน้ ทดแทนสังคมพืชหญ้า กก เนื่องจากต้นไม้ท่ี
เจริญเติบโตในตอนหลังมีความสามารถมากกว่าจึงเข้ามาแทนทีต่ น้ ไม้เดิม ทีเ่ รียกกันว่าการเปลีย่ น
แทนทีต่ ามธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงแทนทีเ่ ป็นไปจนกระทังกลายเป็
่
นสังคมพืชปา่ ไม้ ทีม่ คี วาม
หลากหลายทางชีวภาพ

2
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ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง สภาพทางภูมิศาสตร์ป่าพรุบ้านไม้ขาว 3
2

ที่ตงั ้
พรุบา้ นไม้ขาวตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างพิกดั ล่างซ้ายที่
422000N 903000E และพิกดั ขวาบนที่ 424000N 896000E อยูร่ ะหว่างทางหลวงชนบทหมายเลข
ภก 3016 พรุบา้ นไม้ขาวเป็ นพรุธรรมชาติ ผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร
แหล่งไม้ใช้สอย แหล่งเชือ้ เพลิง และแหล่งประมงพืน้ บ้าน เป็ นแหล่งนํ้าใช้ใน การเกษตร เช่น การทํา
สวน ทํานา ของชุมชนท้องถิน่ นอกจากนี้ยงั มีความสําคัญทางนิเวศวิทยา เช่น ช่วยควบคุมนํ้าท่วม
ควบคุมภูมอิ ากาศ และช่วยให้ดนิ อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น เดิมเป็ นพรุผนื ใหญ่ ประกอบด้วย พรุเป็ ดนํ้า
พรุทบั เคย พรุยายรัด พรุทุ่งเตียน พรุหลังวัด ไม้ขาว พรุจดู พรุยาว พรุแหลมหยุด พรุจกิ และ
พรุเจะสัน (ภาพประกอบ)
พื้นที่
เนื้อทีท่ งั ้ หมดประมาณ 497 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ ทีพ่ รุยอ่ ย 7 พรุ มีพน้ื ทีไ่ ม่ต่อเนื่องกัน คือพรุ
เจ๊ะสัน พรุจกิ พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุหลังวัด พรุจดู พระทุ่งเตียน

3

ข้อมูลจากโครงการสํารวจสถานภาพพืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าประเภทพรุประเภทไทย เข้าถึงได้จาก
http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/physical_01_25.html และข้อมูลจาก
https://sites.google.com/site/modernmaikhaw/project-programming/chalactor-of-village
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ภาพประกอบ 1 แผนทีแ่ สดงพรุบา้ นไม้ขาว
ทีม่ า: http://chmthai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/image/bound_ortho/22_BanMaikhao.jpg
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ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง ดิ น 4 และ เรื่องโครงสร้างของดิ น (Soil Structure) 5
3

ดิ น (Soil) คือ วัตถุธรรมชาติทป่ี กคลุม ผิวโลกอยูบ่ างๆ เกิดขึน้ จากผลของการแปรสภาพ
หรือผุพงั ของหินและแร่ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบดังนี้
• อนิ นทรียวัตถุ (Mineral matter) ได้แก่ส่วนของแร่ต่างๆ ภายในหินซึง่ ผุพงั สึก
กร่อนเป็ นชิน้ เล็กชิน้ น้อย โดยทางเคมี ฟิสกิ ส์ และชีวเคมี
• อิ นทรียวัตถุ (Organic matter) ได้แก่ส่วนทีเ่ กิดจากการเน่ าเปื่อยผุพงั หรือ
สลายตัวของซากพืชซากสัตว์ทท่ี บั ถมกัน มีอยูป่ ระมาณ
• นํ้า ในสารละลายซึง่ พบอยูใ่ นช่องระหว่างเม็ดดิน (Aggregate) หรืออนุภาคดิน
(Particle)
• อากาศ อยูใ่ นทีว่ ่างระหว่างเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ก๊าซส่วนใหญ่ทพ่ี บทัวไปในดิ
่
น
ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาตรของแต่ละส่วนประกอบของดินทีเ่ หมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยทัวไปจะมี
่
แร่ 45%
อินทรียวัตถุ 5% นํ้า 25% และอากาศ 25% ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของดิน
กําเนิ ดดิ น
ดินประกอบขึน้ จากหินทีผ่ ุพงั จึงมีองค์ประกอบเป็ นแร่ดนิ เหนียว (Clay mineral) ซึง่
พัฒนามาจากแร่ประกอบหินบนเปลือกโลก ได้แก่ เฟลด์สปาร์ ควอรตซ์ ไมก้า เป็นต้น
ในภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นถึงการผุพงั ของแร่เฟลด์สปาร์ซง่ึ เป็นส่วนประกอบของหิน
ต้นกําเนิดดิน (Parent rock) เมือ่ ฝนตกลงมา นํ้าฝนจะละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ทําให้ม ี
4
5

ข้อมูลจาก http://www.navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/soil.php
ข้อมูลจาก www3.ipst.ac.th/globethailand
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สภาพเป็นกรดอ่อนๆ (กรดคาร์บอนิก) นํ้าฝนบนพืน้ ผิวซึมลงสู่เบือ้ งล่างและทําปฏิกริ ยิ ากับแร่
เฟลด์สปาร์ทอ่ี ยูใ่ นหิน ทําให้เกิดการผุพงั ทางเคมี (Chemical weathering) แตกสลายเป็นเม็ดทราย
(ซิลกิ า), แร่ดนิ เหนียว (Clay mineral), ประจุโซเดียม แคลเซียม และโปแตสเซียม ในรูปของ
สารละลาย ซึง่ เป็ นแร่ธาตุทส่ี าํ คัญสําหรับพืชต่อไป

ภาพประกอบ 2 การผุพงั ของเฟลด์สปาร์
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โครงสร้างของดิ น (Soil Structure) 6
โครงสร้างของดิน คือ รูปร่างของก้อนดินตามสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของดิน แต่ละ
หน่วยของโครงสร้างดิน เรียกว่า เม็ดดิน (Ped) ซึง่ ดินจะมีโครงสร้างหรือไม่มโี ครงสร้างก็ได้ ดังนี้
1. ดิ นที่มีโครงสร้างมีแบบต่างๆ

25

2. ดิ นที่ไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ

6

ข้อมูลจาก www3.ipst.ac.th/globethailand
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ใบความรู้ที่ 5
เรื่อง ชุดดิ นนราธิ วาส 7
6

7

ข้อมูลจาก : http://osl101.ldd.go.th/soilgr_man/south/pdf_s/book/pfd_south.pdf
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ภาคผนวก จ
ผลการประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
ตาราง 41 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
ตาราง 42 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
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ตาราง 41 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร
ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นที่พิจารณา
1 2 3 4 5 6 7
1.สภาพปญั หาและความจําเป็ นมีความเหมาะสมกับ 4 4 5 5 5 5 4
สภาพสังคมปจั จุบนั
2.หลักการของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพ 4 5 4 5 5 5 4
ปญั หาและความจําเป็ น
3.เป้าหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพ 4 3 4 5 5 5 4
ปญั หาและความจําเป็ น
4.เป้าหมายของหลักสูตรมีความเป็ นไปได้
4 4 4 5 4 4 4
5.เป้าหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย
4 4 4 5 4 4 4
ของผูเ้ รียน
6.จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน
4 4 5 4 4 5 4
7.จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเหมาะสมกับวัยของ
4 4 4 5 4 4 4
ผูเ้ รียน
8.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั ครอบคลุม
4 5 4 5 5 5 4
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
9.มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั เหมาะสมกับวัย 4 5 4 5 5 5 4
ของผูเ้ รียน
10.เนื้อหา/สาระการเรียนรูท้ น่ี ํามาบูรณาการมีความ 4 4 4 5 5 5 4
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน
11.เนื้อหา/สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรครอบคลุม 4 4 4 5 4 5 4
ความรูท้ ผ่ี เู้ รียนควรได้รบั
12.เนื้อหา/สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรเหมาะสม
4 4 5 4 4 4 4
กับการนําไปปฏิบตั จิ ริง
13. จุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุมมาตรฐานการ 4 4 4 5 4 5 4
เรียนรู้
14.จุดประสงค์การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับวัย
4 4 4 5 4 5 4
ของผูเ้ รียน
15. ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
4 4 3 5 5 5 4
ชีวภูมศิ าสตร์ ”เรียนรูส้ งิ่ แวดล้อม เตรียมพร้อม
สูแ่ หล่งเรียนรู”้

X

S.D.

4.57 0.53

ผลการ
ประเมิ น

4.29 0.76

มาก
ทีส่ ดุ
มาก
ทีส่ ดุ
มาก

4.14 0.38
4.14 0.38

มาก
มาก

4.29 0.49
4.14 0.38

มาก
มาก

4.57 0.53

4.43 0.53

มาก
ทีส่ ดุ
มาก
ทีส่ ดุ
มาก

4.29 0.49

มาก

4.14 0.38

มาก

4.29 0.49

มาก

4.29 0.49

มาก

4.29 0.76

มาก

4.57 0.53

4.57 0.53
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ตาราง 41 (ต่อ)
ประเด็นที่พิจารณา
16.ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 ทัวร์
ปา่ ชายเลนบ้านเรา
17.ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 สู่
แดนเรียนรูค้ ่เู มืองถลาง “ปา่ เขาพระแทว”
18.ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 ท่อง
แหล่งนํ้าสีชา “ปา่ พรุบา้ นไม้ขาว”
19.กิจกรรมการเรียนรูช้ ่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้
20.กิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รียน
21.กิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามเป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั จิ ริง
22.การจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ ขี นั ้ ตอนที่
เหมาะสม
23.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ คี วาม
เหมาะสม
24.สือ่ ประกอบการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รียน
25.สือ่ ประกอบการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
26.การวัดและประเมินผลเหมาะกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
27.การวัดและประเมินผลมีความเป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั จิ ริง

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
X
S.D.
1 2 3 4 5 6 7
4 5 5 5 4 5 4 4.57 0.53

มากทีส่ ดุ

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53

มาก

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53

มาก

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53

มาก

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53

มาก

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53

มาก

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49

มาก

4 3 3 5 4 5 3 3.86 0.90

มาก

4 4 4 5 5 4 4 4.29 0.49

มาก

4 4 4 5 5 4 4 4.29 0.49

มาก

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53

มาก

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49

มาก

ผลการ
ประเมิ น
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ตาราง 42 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
ประเด็นที่พิจารณา
1.สภาพปญั หาและความจําเป็ นกับหลักการของ
หลักสูตร
2.สภาพปญั หาและความจําเป็ นกับเป้าหมาย
ของหลักสูตร
3.สภาพปญั หาและความจําเป็ น กับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
4.หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร
5.หลักการของหลักสูตรกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้ องหลักสูตร
6.หลักการของหลักสูตรกับการวัดและ
ประเมินผล
7.เป้าหมายกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
8.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กับเนื้อหาของ
หลักสูตร
9.จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูข้ องหลักสูตร
10.จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับการวัดและ
ประเมินผล
11.มาตรฐานการเรียนรูก้ บั จุดประสงค์การเรียนรู้
12.หน่วยการเรียนรูก้ บั จุดประสงค์การเรียนรู้
13.หน่วยการเรียนรูก้ บั การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
14.เนื้อหา/สาระการเรียนรูก้ บั การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
15.เนื้อหา/สาระการเรียนรูก้ บั เวลา

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑R
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 5

IC

ผลการ
ประเมิ น

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง
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ตาราง 42 (ต่อ)
ประเด็นที่พิจารณา
16.เนื้อหา/สาระการเรียนรูก้ บั การวัดและ
ประเมินผล
17.เนื้อหา/สาระการเรียนรูก้ บั สือ่ ประกอบการ
เรียนรู้
18.การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องหลักสูตรกับ
การวัดและประเมินผล
19.การวัดและประเมินผลกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ R IC
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 5 1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

ผลการ
ประเมิ น
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ภาคผนวก ฉ
ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
ตาราง 43 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัด การเรียนรู้
ตาราง 44 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) ความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r) และ
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ตาราง 45 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดการรู้
สิง่ แวดล้อม ด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ตาราง 46 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดการรู้
สิง่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ตาราง 47 ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ตาราง 48 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มอื ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ตาราง 49 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบความความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ
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ตาราง 43 ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้

ประเด็นที่พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 3
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
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ตาราง 43 (ต่อ)

ประเด็นที่พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตาราง 43 (ต่อ)

ประเด็นที่พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตาราง 43 (ต่อ)

ประเด็นที่พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

∑R

IC

ผลการ
ประเมิ น
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

286
ตาราง 43 (ต่อ)

ประเด็นที่พิจารณา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 13
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 14
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 15
1.จุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
2.เนื้อหา/สาระการเรียนรูส้ อดคล้องกับตัวชีว้ ดั
3.สือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4.กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5.การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
6.การจัดเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการเรียนรูแ้ ละ
ระดับของผูเ้ รียน

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

∑R

IC

ผลการ
ประเมิ น
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

1

1

1

1

1

5

1.00 สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตาราง 44 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) ความยากง่าย (p) อํานาจจําแนก (r) และ
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 -1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 -1 1 1 1
1 -1 1 1 1
1 -1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

∑R

IC

ผลการประเมิ น

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.80
1.00
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)
0.50
0.35
0.41
0.56
0.48
0.69
0.72
0.48
0.50
0.38
0.42
0.42
0.39
0.51
0.55
0.28
0.62
0.49
0.25
0.61
0.73
0.30
0.42
0.20
0.55
0.50
0.66

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.64
0.31
0.74
0.67
0.54
0.69
0.78
0.61
0.52
0.36
0.44
0.50
0.52
0.52
0.66
0.34
0.64
0.56
0.67
0.61
0.79
0.37
0.55
0.22
0.59
0.54
0.77

288
ตาราง 44 (ต่อ)

ข้อที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 0 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 -1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

∑R

IC

ผลการประเมิ น

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)
0.45
0.20
0.29
0.57
0.66
0.24
0.76
0.22
0.72
0.30
0.43
0.60
0.69
0.57
0.38
0.20
0.37
0.35
0.41
0.53
0.20
0.30
0.56
0.37
0.43
0.29
0.22
0.23

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.51
0.23
0.31
0.51
0.68
0.42
0.71
0.42
0.63
0.74
0.54
0.69
0.67
0.63
0.48
0.36
0.52
0.44
0.27
0.64
0.75
0.27
0.77
0.31
0.47
0.33
0.31
0.33
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ข้อที่
56
57
58
59
60

ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1

∑R

IC

ผลการประเมิ น

5
5
4
4
5

1.00
1.00
0.80
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ค่าความเชื่อมันของข้
่
อสอบทัง้ ฉบับ = 0.88

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)
0.46
0.21
0.34
0.43
0.50

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.21
0.26
0.43
0.54
0.64
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ตาราง 45 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดการรู้
สิง่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่
∑R
1
2
3
4
5
มาตรวัดที่ 1 ความเพลิ ดเพลิ นกับธรรมชาติ
1
0
1
1
1
1
4
2
0
1
0
1
1
3
3
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
6
1
1
1
1
1
5
มาตรวัดที่ 2
1
2
3
4
5
6

IC

ผลการ
ประเมิ น

อํานาจ
จําแนก
(t)

ค่า
p- value

0.80
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

3.60
4.29
4.49
3.24
3.69
2.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

การสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1
1
1
1
1
5
1.00 สอดคล้อง
5.16
0
1
1
1
1
4
0.80 สอดคล้อง
8.16
1
1
0
1
1
4
0.80 สอดคล้อง
5.16
1
1
1
1
1
5
1.00 สอดคล้อง
8.33
1
1
1
1
1
5
1.00 สอดคล้อง
8.66
1
1
1
1
1
5
1.00 สอดคล้อง
5.15

มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1
1
1
0
1
1
4
0.80
2
1
1
1
1
1
5
1.00
3
1
1
1
1
1
5
1.00
4
1
1
1
1
0
4
0.80
5
1
1
0
1
1
4
0.80
6
1
1
1
1
0
4
0.80

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.67
10.19
6.06
6.33
6.09
8.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3 4
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิ่ งแวดล้อม
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
6
1
1
1
1

อํานาจ
จําแนก
(t)

ค่า
p- value

∑R

IC

ผลการ
ประเมิ น

5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5.67
6.59
7.52
7.42
3.67
7.41

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติ และดุลยภาพของสิ่ งแวดล้อม
1
1
1
1 1
0
4
0.80 สอดคล้อง
2
1
1
1 1
0
4
0.80 สอดคล้อง
3
1
1
1 1
1
5
1.00 สอดคล้อง
4
1
1
1 1
0
4
0.80 สอดคล้อง
5
1
1
1 1
1
5
1.00 สอดคล้อง
6
1
1
1 1 -1
3
0.60 สอดคล้อง

7.51
5.31
4.95
5.87
4.99
5.87

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5
1
1
1
1
1
1

ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดการรูส้ ิ่งแวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม
มาตรวัดที่ 1 =
0.64
มาตรวัดที่ 2 =
0.72
มาตรวัดที่ 3 =
0.72
มาตรวัดที่ 4 =
0.73
มาตรวัดที่ 5 =
0.70
ทัง้ ฉบับ
=
0.82
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ตาราง 46 ผลการประเมินความสอดคล้องรายข้อ (IC) และอํานาจจําแนก (t) ของแบบวัดการรู้
สิง่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ผลการ
ประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

∑ R IC

ข้อที่

ผลการ
ประเมิ น

(ส่วนที่ 1)
(ส่วนที่ 2)
การระบุความสําคัญของ
การแสดงพฤติ กรรมของ
พฤติ กรรมต่อการ
นักเรียน
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม

มาตรวัดที่ 1
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1

อํานาจ
จําแนก
(t)
การฟื้ นฟูทรัพยากรและการจัดการของเสีย
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
6.82
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
9.84
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
10.48
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
8.53
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
11.53

มาตรวัดที่ 2
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1

การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
7.63
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
8.77
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
11.26
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
11.65
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
8.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.56
7.52
5.00
6.72
9.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
7.752
2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
6.856
3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
8.481
4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
9.668
5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
8.154

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.27
8.80
11.02
7.99
8.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 2 3 4 5

ค่า
p- value

อํานาจ
จําแนก
(t)

ค่า
p- value

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.06
7.25
8.31
7.48
8.56

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ข้อ
ที่

ผลการ
ประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

∑ R IC

ผลการ
ประเมิ น

(ส่วนที่ 1)
การระบุความสําคัญของ
พฤติ กรรมต่อการ
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม

อํานาจ
ค่า
จําแนก
p- value
(t)
การคมนาคมขนส่งและการป้ องกันมลพิ ษทางอากาศ
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
9.80
0.00
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
7.69
0.00
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
9.40
0.00
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
10.71
0.00
1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
9.81
0.00

1 2 3 4 5
มาตรวัดที่ 4
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1

มาตรวัดที่ 5 การปฏิ บตั ิ ทางสังคม/กฎหมาย
1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง
5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคล้อง

9.54
8.55
8.16
11.87
10.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(ส่วนที่ 2)
การแสดงพฤติ กรรมของ
นักเรียน
อํานาจ
จําแนก
(t)

ค่า
p- value

6.59
10.32
9.48
7.70
9.47

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.04
7.93
9.60
11.64
9.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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่
ดการรูส้ งิ่ แวดล้อม ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
มาตรวัด
มาตรวัดที่ 1
มาตรวัดที่ 2
มาตรวัดที่ 3
มาตรวัดที่ 4
มาตรวัดที่ 5
ทัง้ ฉบับ

พฤติ กรรมที่พึงปฏิ บตั ิ ต่อสิ่ งแวดล้อม
การระบุความสําคัญของพฤติ กรรมต่อการ
การแสดงพฤติ กรรมของนักเรียน
แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
0.74
0.72
0.77
0.77
0.68
0.76
0.75
0.72
0.81
0.79
0.94
0.91
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ตาราง 48 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มอื ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมิ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็นที่พิจารณา
1
2
3
เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 1 ชีวภูมิศาสตร์
1. เนื้อหามีความถูกต้อง
4
5
5
2. ภาษาทีใ่ ช้มคี วามถูกต้อง และเหมาะสม
4
5
5
3. ภาพประกอบมีความเหมาะสม และน่าสนใจ
4
4
5
4. การลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4
5
5
5. เนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมต่อการรูส้ งิ่ แวดล้อมของ 5
5
5
นักเรียน
6. ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
4
4
4
7. เอกสารประกอบการเรียนรูส้ ามารถนําไปใช้ได้จริง
4
5
4

X

S.D.

ผลการ
ประเมิ น

“เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู”้ )
4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
4.33 0.58
มาก
4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
5.00 0.00
มากทีส่ ดุ
4.00 0.00
4.33 0.58

มาก
มาก

เอกสารหมายเลข 2 (เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 2 ทัวร์ป่าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย”)
1. เนื้อหามีความถูกต้อง
4
5
4 4.33 0.58
มาก
2. ภาษาทีใ่ ช้มคี วามถูกต้อง และเหมาะสม
4
5
4 4.33 0.58
มาก
3. ภาพประกอบมีความเหมาะสม และน่าสนใจ
4
4
4 4.00 0.00
มาก
4. การลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4
5
4 4.33 0.58
มาก
5. เนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมต่อการรูส้ งิ่ แวดล้อมของ 5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
นักเรียน
6. ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
7. เอกสารประกอบการเรียนรูส้ ามารถนําไปใช้ได้จริง
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
เอกสารหมายเลข 3 (เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 3 สู่แหล่งเรียนรูค้ ่เู มืองถลาง “ป่ าเขาพระแทว”)
1. เนื้อหามีความถูกต้อง
4
5
5 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
2. ภาษาทีใ่ ช้มคี วามถูกต้อง และเหมาะสม
5
5
5 5.00 0.00
มากทีส่ ดุ
3. ภาพประกอบมีความเหมาะสม และน่าสนใจ
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
4. การลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4
5
4 4.33 0.58
มาก
5. เนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมต่อการรูส้ งิ่ แวดล้อมของ 4
5
4 4.33 0.58
มาก
นักเรียน
6. ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
7. เอกสารประกอบการเรียนรูส้ ามารถนําไปใช้ได้จริง
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
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ตาราง 48 (ต่อ)
ผลการประเมิ นของ
ผลการ
X
S.D.
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเมิ น
เอกสารหมายเลข 4 (เอกสารประกอบหน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 4 ท่องแหล่งนํ้าสีชา “ป่ าพรุบ้านไม้ขาว”)
1. เนื้อหามีความถูกต้อง
4
5
5 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
2. ภาษาทีใ่ ช้มคี วามถูกต้อง และเหมาะสม
4
5
4 4.33 0.58
มาก
3. ภาพประกอบมีความเหมาะสม และน่าสนใจ
4
4
4 4.00 0.00
มาก
4. การลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
4
5
4 4.33 0.58
มาก
5. เนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมต่อการรูส้ งิ่ แวดล้อมของ 5
5
5 5.00 0.00
มากทีส่ ดุ
นักเรียน
6. ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
7. เอกสารประกอบการเรียนรูส้ ามารถนําไปใช้ได้จริง
5
5
4 4.67 0.58
มากทีส่ ดุ
ประเด็นที่พิจารณา
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ตาราง 49 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบความความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ

ประเด็นที่พิจารณา
ด้านเนื้ อหา/สาระการเรียนรู้
1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
2. เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
3. เนื้อหามีความสอดคล้องกับแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
4. เนื้อหาทําให้นกั เรียนมีความสนใจด้านสิง่ แวดล้อม
5. เนื้อหาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
6. มีวธิ กี ารนําเข้าสูบ่ ทเรียนทีน่ ่าสนใจ
7. กิจกรรมการเรียนรูม้ คี วามหลากหลาย น่าสนใจ และ
ชวนให้ตดิ ตาม
8. ได้ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
9. มีกจิ กรรมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
10. ได้ศกึ ษาจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ นอกห้องเรียน
11. กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมให้นกั เรียนร่วมมือกันเรียนรู้
และทํางานร่วมกัน
12. ได้มโี อกาสในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากครู หรือ
จากวิทยากร
13. การสรุปกิจกรรมและเนื้อหามีความน่าสนใจ
14. ครูมคี วามกระตือรือร้น และตัง้ ใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
15. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูน้ อก
ห้องเรียนเป็ นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และช่วยให้
เข้าใจในเนื้อหาได้ดยี งิ่ ขึน้
16. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ต่ละเรื่องมีความ
เหมาะสม

ผลการประเมิ น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ∑ R
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1
1
1
1

1
1
1
1
1

ผลการ
ประเมิ น

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

IC

1
1
1
1
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ตาราง 49 (ต่อ)
ประเด็นที่พิจารณา
ด้านสื่อการเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้
17. มีการใช้สอ่ื หลากหลาย และน่าสนใจ
18. สือ่ ต่างๆ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
19. สือ่ ต่างๆ ทําให้นกั เรียนเข้าใจเนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ได้ดยี งิ่ ขึน้
20. นักเรียนได้เรียนรูต้ ามแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
21. แหล่งเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมกับเนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้
ด้านการวัดและประเมิ นผล
22. ครูใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย
23. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง
และของเพื่อน
24. ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลงาน ทําให้นกั เรียน
นําไปพัฒนางานให้ดยี งิ่ ขึน้
25. ครูชแ้ี จงรายละเอียดของการประเมินให้ทราบล่วงหน้า
26. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้

ผลการประเมิ น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ∑ R
1 2 3 4 5

IC

ผลการ
ประเมิ น

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1 1 1 1 1

5

1.00

สอดคล้อง

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

5
5

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ภาคผนวก ช
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยการรู้สิ่งแวดล้อม
ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่ าง
ตาราง 50 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
ตาราง 51 การเปรียบเทียบคะแนนการรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ตาราง 52 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ตาราง 53 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)

ตาราง 50 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ก่อนการ
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ทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้น
วิทยาศาสตร์)
ความรูเ้ กี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

n

X

S.D.

t

p

สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
กลุ่มตัวอย่าง 2

40
44

46.83
34.24

14.04
16.62

3.76**

0.00

52.75
38.30

12.09
11.91

5.51**

0.00

52.20
43.73

9.71
15.39

2.98**

0.00

51.04
39.55

7.64
11.93

5.20**

0.00

วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
คะแนนก่อนเรียนทัง้ ฉบับ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44

** p < 0.01

จากตาราง 50 คะแนนเฉลีย่ ร้อยละก่อนการทดลองด้านความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ในภาพรวม และรายองค์ประกอบ คือ สังคมศาสตร์สงิ่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และ
ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังนัน้ การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 จึงใช้เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

ตาราง 51 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อ สิง่ แวดล้อม
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ในส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การระบุความสําคัญ
ของพฤติ กรรมฯ

n

X

S.D.

มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.22
0.39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.04
0.39
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.32
0.43
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.14
0.36
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.18
0.37
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.01
0.32
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.28
0.39
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.07
0.39
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.18
0.36
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.05
0.36

t

p

2.10*

0.04

2.08*

0.04

2.14*

0.04

2.50*

0.01

1.65

0.10

2.77*

0.01

รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1

40

3.24

0.28

กลุ่มตัวอย่าง 2

44

3.07

0.27

* p < 0.05

จากตาราง 51 คะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ใน
ส่วนของการระบุความสําคัญของพฤติกรรมต่อการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม) ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และ
กลุ่มตัวอย่าง 2 ในภาพรวม และทุกรายมาตรวัด ยกเว้นมาตรวัดที่ 5 มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 จึงใช้
เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ส่วนในมาตรวัดที่ 5 ใช้การทดสอบค่าที
(t-test for Independent samples)
ตาราง 52 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
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เจตคติ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

n

X

S.D.

มาตรวัดที่ 1 ความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.41
0.21
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.34
0.31
มาตรวัดที่ 2 การสนับสนุนเกีย่ วกับนโยบายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.71
0.47
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.36
0.45
มาตรวัดที่ 3 แรงจูงใจในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.77
0.33
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.67
0.32
มาตรวัดที่ 4 การคุกคามสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.37
0.45
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.49
0.39
มาตรวัดที่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดุลยภาพของสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.36
0.31
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.44
0.32
รวมทุกมาตรวัด
กลุ่มตัวอย่าง 1

40

3.51

0.17

กลุ่มตัวอย่าง 2

44

3.47

0.17

t

p

1.23

0.24

3.56**

0.00

1.47

0.15

1.28

0.21

1.20

0.23

1.19

0.22

** p < 0.01

จากตาราง 52 คะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านเจตคติต่อสิง่ แวดล้อมก่อนการทดลอง
ในภาพรวม และรายมาตรวัด ทุกมาตรวัดยกเว้นมาตรวัดที่ 2 ของกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลีย่
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 จึงใช้การทดสอบค่าที (t – test for Independent
samples) ส่วนมาตรวัดที่ 2 ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ดังนัน้ การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2
ใช้เทคนิควิธวี เิ คราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
ตาราง 53 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรูส้ งิ่ แวดล้อมด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม
ในส่วนของการแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มทีเ่ น้น
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วิทยาศาสตร์) และกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มทีไ่ ม่เน้นวิทยาศาสตร์)
การแสดงพฤติ กรรมต่อ
สิ่ งแวดล้อม

n

X

มาตรวัดที่ 1 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการของเสีย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.56
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.47
มาตรวัดที่ 2 การอนุรกั ษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.71
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.48
มาตรวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.40
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.08
มาตรวัดที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกันมลพิษทางอากาศ
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.41
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.36
มาตรวัดที่ 5 การปฏิบตั ทิ างสังคม / กฎหมาย
กลุ่มตัวอย่าง 1
40
3.34
กลุ่มตัวอย่าง 2
44
3.18
รวมทุกมาตรวัด

S.D.

t

p

0.46
0.45

0.92

0.36

0.54
0.52

2.01*

0.04

0.54
0.54

2.74*

0.01

0.49
0.49

0.43

0.67

0.54
0.51

1.55

0.15

0.35

0.08

กลุ่มตัวอย่าง 1

40

3.35

0.40

กลุ่มตัวอย่าง 2

44

3.21

0.34

* p < 0.05

จากตาราง 53 คะแนนเฉลีย่ ด้านพฤติกรรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อม ในส่วนของการ
แสดงพฤติกรรมต่อสิง่ แวดล้อม ก่อนการทดลอง ในภาพรวม และรายมาตรวัดทุกมาตรวัด ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นมาตรวัดที่ 2 และ
3 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 จึงใช้การทดสอบค่าที (t - test for Independent samples) ส่วน
มาตรวัดที่ 2 และ 3 มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 1 และกลุ่มตัวอย่าง 2 จึงใช้เทคนิควิธ ี
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
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ภาคผนวก ซ
ตัวอย่างภาพประกอบกิ จกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างภาพประกอบกิ จกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มศึกษานําร่อง
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ตัวอย่างภาพประกอบกิ จกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1
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(กลุ่มที่เน้ นวิ ทยาศาสตร์)

ตัวอย่างภาพประกอบกิ จกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2
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(กลุ่มที่ไม่เน้ นวิ ทยาศาสตร์)
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ภาคผนวก ฌ
ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน
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กิ จกรรม ฝึ กสมองประลองยุทธิ์
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312

313

314

315

316

317
กิ จกรรมคาบนี้ มีเรื่องเล่า
ตอน เรื่องเล่าจากการเรียนรู้ระบบนิ เวศป่ าชายเลน
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ภาคผนวก ญ
ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ
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ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของกลุ่มตัวอย่าง 1 (กลุ่มที่เน้ นวิ ทยาศาสตร์)

321

322

323
ความคิ ดเห็นของนักเรียนต่อการจัด การเรียนรู้ตามหลักสูตร
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 (กลุ่มที่ ไม่เน้ นวิ ทยาศาสตร์)
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