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 การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการที่ 

เน้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยม-

ศกึษาตอนปลาย  และ 2) ศกึษาการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้

ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม  โดยมวีธิดีาํเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันา

หลกัสตูร 2) การสรา้งหลกัสตูร 3) การทดลองใชห้ลกัสตูร และ 4) การประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ข

หลกัสตูร  ในขัน้การทดลองใชห้ลกัสตูรมแีบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดยีวมกีารทดสอบก่อนและหลงั

การทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) มกีลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

5  โรงเรยีนเมอืงถลาง  จงัหวดัภเูกต็ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ จาํนวน 

40 คน   และกลุ่มตวัอยา่ง 2  (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์  จาํนวน  44  คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู ้และแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่ 

(Mean) รอ้ยละ (Percentage) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าท ี   

(t-test for dependent samples และ One-sample t-test แบบ One-tailed test) และการวเิคราะห์

ความแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 

            ผลการวจิยัพบว่า 

            1. หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน 

จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นหลกัสตูร   

บรูณาการเน้ือหา/สาระการเรยีนรู้ และกจิกรรมการเรยีนรู้แบบขา้มสาขาวชิาระหว่างวชิา

วทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) 

รว่มกบัรปูแบบการโยงใย (Webbed Model)  มรีปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัรการ

สบืเสาะหาความรู ้ 5  ขัน้  

            2. หลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 4 หน่วยบรูณาการ  คอื 1) ชวีภมูศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่แหล่งเรยีนรู้” 2) ทวัรป์า่ชายเลนบา้นเรา “บา้นท่าฉตัรไชย” 3) สู่แหล่งเรยีนรู ้          

คู่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว” และ 4) ท่องแหล่งน้ําสชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว”  ซึง่เป็นหลกัสตูรทีม่ ี

ความสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ และมคีวามเหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด    

 

 



 

            3. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในภาพรวมของนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ 

กลุ่มตวัอยา่ง 2  ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรม

ทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01    

            4. ผลการเปรยีบเทยีบการรูส้ ิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองในภาพรวมของนกัเรยีนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 ในดา้นต่อไปน้ี 1) ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  คะแนนเฉลีย่ 

รอ้ยละแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   2) ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  คะแนน

เฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ 3) ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วน

ของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  คะแนนเฉลีย่แตกต่างกนัอยา่ง

ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิและในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม คะแนนเฉลีย่แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

            5. คะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 ต่อ 

การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดขีึน้ไป และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และความคดิเหน็ของนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม แตกต่างกนัอยา่งไมม่ี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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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 non-

significantly 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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และเทคโนโลย ี(สสวท.) และอาจารย ์ดร.กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ ์ศูนยว์ทิยาศาสตรศกึษา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อาจารยท์ีป่รกึษารว่ม ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษา และการแนะนําต่างๆ ในการ

จดัทาํงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู  

            ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั วรีะวฒันานนท ์ ผูอ้ํานวยการหลกัสตูร

บณัฑติศกึษา สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม - 

ราชปูถมัป์ นายกสมาคมสิง่แวดลอ้มศกึษาแห่งประเทศไทย ทีใ่หค้วามกรณุารบัเป็นประธาน

กรรมการสอบปากเปล่า และขอขอบพระคุณ ว่าทีร่อ้ยตร ีดร.มนสั บุญประกอบ ขา้ราชการบาํนาญ

สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีใ่หค้วามกรณุาเป็นกรรมการสอบ

ปากเปล่า ตลอดจนใหค้าํแนะนําต่างๆ แก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด    

            ขอขอบคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านทีก่รณุาประเมนิเครือ่งมอืวจิยัต่างๆ  ขอขอบคุณ

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน คณะคร ูและนกัเรยีน โรงเรยีนกะทูว้ทิยา โรงเรยีนสตรภีเูกต็ โรงเรยีนเฉลมิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็ และโรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม “จตุ-ิกอ้ง อนุสรณ์” สาํหรบั

การอนุญาต การใหค้วามช่วยเหลอื การตอบแบบสอบถาม และแบบวดัต่างๆ ในการวจิยั 

            ขอขอบคุณฝา่ยบรหิารโรงเรยีนเมอืงถลาง ทีอ่นุญาตใหล้าศกึษาต่อ และใหท้ดลองใช้

หลกัสตูรฯ กบันกัเรยีน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกต่างๆ ขอขอบคุณนายสทิธศิกัดิ ์ ศรสีงัข ์ 

ครวูชิาวชิาสงัคมศกึษา 4 และนางสาวณฤนงค ์คลา้ยชะเอม ครูวชิาวทิยาศาสตร ์4  คณะครกูลุ่ม

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ และคณะครโูรงเรยีนเมอืงถลางทุกท่าน ตลอดจนขอขอบใจนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลายทุกคน และขอขอบคุณผูป้กครองนกัเรยีนทีใ่หค้วามรว่มมอืในการดาํเนินการ

วจิยัในครัง้น้ี  

            ขอขอบคุณหวัหน้า และเจา้หน้าที่ศูนยน์วตักรรมอุทยานแห่งชาตแิละพืน้ทีคุ่ม้ครองทาง

ทะเลจงัหวดัภเูกต็  หวัหน้า และเจา้หน้าทีส่ถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขาพระแทว  

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลไมข้าว ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี ่3 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูกต็  คุณลุงเนตร  

เดชากุล และครอบครวั ทีอ่ํานวยความสะดวกต่างๆ ในการศกึษานอกหอ้งเรยีนของนกัเรยีน     

            ขอขอบคุณนายเกรกิ ศกัดิส์ุภาพ ทีร่ว่มดาํเนินการทาํวจิยัมาดว้ยกนั ไดแ้ลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ และปรกึษาหารอืรว่มกนัมาโดยตลอด และขอขอบใจน้องๆรว่มรุน่ และขอขอบคุณเจา้หน้าที่

ศูนยว์ทิยาศาสตรศกึษาทุกท่าน 



 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม ่พี ่ น้อง และหลานๆ ทุกคนทีเ่ป็นกําลงัใจอนั

สาํคญัยิง่ และสนบัสนุนจนกระทัง่ผูว้จิยัประสบความสาํเรจ็ในการศกึษา 
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เริม่  ไขแ่กว้ และขอมอบแดบ่รูพาจารยทุ์กท่านทัง้ในอดตีและปจัจบุนัทีไ่ดใ้หค้วามกรณุาอบรม      

สัง่สอน และเกือ้หนุนมาโดยตลอด 
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15 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของ 

   การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1  

   (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์……...… 
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           ความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองใช ้

           หลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (3.25) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น  
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            (3.50) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1(กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มที ่
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  23  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม  ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

          หลงัการทดลองในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1, 3, 4 และ 5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 

          (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์………….. 
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   24  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม(การระบุความสาํคญั 

            ของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม) ในภาพรวม และรายมาตรวดัที ่1, 2,  

            3 และ 4  ดว้ยเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA)……………..… 
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  25  คะแนนเฉลีย่ทีป่รบัค่าของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหา 

          สิง่แวดลอ้มในภาพรวม และมาตรวดัที ่1, 2, 3 และ 4 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มที ่

          เน้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์………………… 
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
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  26 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ 
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   สิง่แวดลอ้ม ในมาตรวดัที ่5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และ 

   กลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์………………………………….……… 

 

 

 

159     

27   การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ 
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  กลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์………………………………………… 

 

 

 

160 

28 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการ

แสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ในมาตรวดัที ่ 2 และ 3 ดว้ยเทคนิควธิวีเิคราะห ์
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บญัชีตาราง (ต่อ) 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั  

 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบัมนุษยเ์ป็นความสมัพนัธท์ีแ่นบแน่น และมมีานาน 

แสนนาน เน่ืองจากมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัจะแยกออกจากกนัไมไ่ด้ เมือ่

วนัเวลาเปลีย่นสงัคมกเ็ปลีย่นไป สิง่แวดลอ้มถูกทาํลายจนเกดิผลกระทบและเกดิปรากฏการณ์อนั 

ไมพ่งึประสงค ์(โกเมท ทองภญิโญชยั. 2543: 25) จากรายงานของสาํนกังานเลขาธกิารสภา-

การศกึษา(2551: 100-102) ซึง่กล่าวถงึประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นผลกระทบรว่มของประเทศ 

ไดแ้ก่ อุณหภมูบิรรยากาศของประเทศไทยรอ้นขึน้ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั

สาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2554: 174) ทีก่ล่าวไวว้่าอุณหภมูเิฉลีย่

รายปีของประเทศไทยจะเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่าเพิม่ขึน้ประมาณ 1 องศาเซลเซยีส 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2582  และในช่วงปี พ.ศ. 2593 - 2602  กบัช่วงปี พ.ศ. 2623 – 2632 จะ

เพิม่ขึน้ 2 และ 4 องศาเซลเซยีส ตามลาํดบั นอกจากน้ีสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศ

ไทยโดยรวมพบว่าทรพัยากรธรรมชาตหิลายชนิดมแีนวโน้มทีเ่สื่อมโทรมลง เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 

2543 -2549  มกีารลดลงของทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่งต่อเน่ือง คดิเป็นพืน้ทีเ่ฉลีย่ปีละ 1 ลา้นไร ่(สาํนกั

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. 2554: 40) และมกีารลดลงของทรพัยากร 

สตัวป์า่เพราะค่านิยมทีไ่มถู่กตอ้งเกีย่วกบัการบรโิภคและครอบครองสตัวป์า่ ส่วนทรพัยากรทางทะเล  

และทรพัยากรปา่ชายเลนอยูใ่นสภาพเสื่อมโทรม การกดัเซาะชายฝ ัง่และปญัหามลพษิมแีนวโน้มทีจ่ะ

ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ (สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551: 100-102) 

 มนุษยน์บัว่าเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิความเสื่อมโทรมและปญัหาดงักล่าว เน่ืองจาก

มนุษยต์อ้งแสวงหาทรพัยากร และมกีารใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ในกระบวนการผลติมากขึน้ และจาก

ความพยายามในการพฒันาประเทศใหเ้ขา้สู่สงัคมกึง่อุตสาหกรรม  ทาํใหท้รพัยากรธรรมชาตใิน

ประเทศไทยถูกทาํลายลงมาก และเริม่ขาดแคลนทัง้ทรพัยากรปา่ไม ้ ทรพัยากรทีด่นิทางการเกษตร 

ทรพัยากรน้ํา และทรพัยากรพลงังานถูกใชไ้ปอยา่งไรป้ระสทิธภิาพก่อใหเ้กดิความสญูเสยีและสรา้ง

ปญัหามลพษิต่อสภาวะแวดลอ้มทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท ก่อใหเ้กดิความไมส่มดุลของระบบ

นิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ  การสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้มที่ดเีป็น

การชีใ้หเ้หน็ถงึความไรป้ระสทิธภิาพในการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละการรกัษาไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

ทาํใหล้กัษณะของการพฒันาประเทศทีผ่่านมาไมเ่ป็นไปในทศิทางของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (สาํนกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2545: 26) นอกจากน้ีการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มอาจเกดิขึน้

เพราะการขยายตวัของประชากรควบคู่ไปกบัการขยายตวัของการบรโิภคและการผลติทีข่าดการ

คาํนึงถงึผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการเพิม่ขึน้ของรายไดข้องประชากรไดเ้พิม่แรงกดดนัในการใช้
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ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อผลติสนิคา้เพื่อการบรโิภคมากขึน้  ไมว่่าจะเป็นความตอ้งการดา้นพลงังาน 

ดา้นการใชท้ีด่นิเพื่อผลติสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้ การเปลีย่นพืน้ที่ปา่ไมเ้พื่อเป็นพืน้ทีเ่พื่อเกษตรกรรม

หรอืทีอ่ยูอ่าศยัทีล่ว้นสะทอ้นถงึการเพิม่ขึน้ของความตอ้งการเพื่อรองรบัการขยายตวัของการบรโิภค

ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศ (สาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม. 2554 : 43) 

ดงันัน้ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกลายเป็นความจาํเป็นอยา่งเรง่ด่วนของ

ประเทศทีต่อ้งแกไ้ข ซึง่การแกไ้ขดงักล่าวตอ้งอาศยัการใหก้ารศกึษาหรอืใหค้วามสาํคญักบัการ

พฒันาศกัยภาพคนใหม้คีุณภาพ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ มคี่านิยม และมวีถิชีวีติทีส่นบัสนุนการพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคมและทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืและมัน่คง (สาํนกังาน-

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 2548: 12) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมบุญ ศลิป์รุง่

ธรรม (2547: 1-2); และ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2547: 14-16) ทีก่ล่าวไวว้่าการแกป้ญัหา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจาํเป็นตอ้งพฒันาทีคุ่ณภาพของมนุษยท์ีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา 

เน้นการพฒันาเดก็และเยาวชนในสถานศกึษาเพื่อใหเ้กดิความตระหนกั มเีจตคตทิีด่ ี ไดร้บัการฝึก

ปฏบิตัใินการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่จนเกดิจติสาํนึกใน

ความผกูพนั และการเขา้ไปมสี่วนรว่มกจิกรรมสิง่แวดลอ้มของทางสงัคมใหส้อดคลอ้งกับจดุมุง่หมาย

ของสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดา้นการส่งเสรมิ  รกัษาและอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงั นอกจากน้ีสาํนกันโยบายและแผนทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2555: ฉ) ไดก้ําหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้สีาํนึก

รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มไวใ้นแผนจดัการคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559  โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหทุ้กภาคส่วนมคีวามตระหนกั มจีติสาํนึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และมี

ส่วนรว่มตามบทบาทและหน้าทีท่ีเ่หมาะสม  

เมือ่พจิารณาสิง่แวดลอ้มศกึษาในสถานศกึษานัน้ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดก้ําหนดไว ้ดงัเช่นในมาตรา 7 กล่าวถงึการ

ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  มาตรา 23 (2) เน้น

ความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เรือ่งการจดัการ การบาํรงุรกัษาและการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื ส่วนกระทรวงศกึษาธกิาร (2544:14-21) ได้

กล่าวไวว้่า กระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งในดา้นต่างๆ รวมทัง้การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหน้าทีส่าํคญัของผูส้อนทีต่อ้งพยายามจดัการเรยีนรูใ้ห้

นกัเรยีนไดบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวนอกจากการจดัการเรยีนรูใ้นสาระการเรยีนรูต่้างๆ ใหม้ี

กระบวนการและวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ การเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ การใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรู ้ การเรยีนรูคู้่คุณธรรม 

โดยนํากระบวนการจดัการ กระบวนการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม กระบวนการคดิ และ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปสอดแทรกในการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 



3 

 

ซึง่พมิพพ์รรณ เทพสุเมธานนท ์(2548: 126); และรพพีรรณ สุวรรณณฐัโชต ิ(2543: 281) กล่าวไว้

ว่าการพฒันาหลกัสตูรและการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาในประเทศไทยไดม้กีารบรรจเุน้ือหาสาระดา้น

สิง่แวดลอ้มศกึษาไวใ้นหลกัสตูรระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 

และหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 เป็นตน้มา ทัง้รปูแบบการสอนสอดแทรก

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้ และการจดัเป็นรายวชิาเฉพาะ แต่ตามสภาพทีเ่ป็นจรงิผลทีไ่ดร้บักลบัแสดง

ใหเ้หน็ว่าปญัหาสิง่แวดลอ้มกย็งัไมไ่ดบ้รรเทาลง  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม

ศกึษาทีผ่่านมายงัคงใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบเดมิ  คอืเอาตวัผู้สอน และตําราเป็นตวักําหนดการจดั  

การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน ครเูป็นผูบ้งการ การสอนขาดการเชื่อมโยงกบัความเป็นจรงิในชวีติ 

สอดคลอ้งกบัคงศกัดิ ์ธาตุทอง (2541: 15-18) ทีไ่ดศ้กึษามมุมองของนกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิาร

เกีย่วกบัเน้ือหาและวธิสีอนสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศึกษา พบว่ามมุมองของทัง้ 3 ฝา่ยมคีวาม

สอดคลอ้งกนั คอื ในดา้นเน้ือหาพบว่ามกีารสอนแทรกอยูใ่นวชิาวทิยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา ไมไ่ด้

เรยีนแยกเป็นวชิาเดีย่วๆ โดยใชเ้น้ือหาทีม่อียูใ่นหนงัสอืเรยีนเป็นหลกั มกีารใชเ้น้ือหาทีเ่ป็นปจัจบุนั 

หรอืเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัทอ้งถิน่น้อยมาก ส่วนการสอนจะเน้นการบรรยาย หรอืใหน้กัเรยีนทาํรายงาน

ส่ง  สาํหรบัการจดักจิกรรมศกึษานอกสถานทีแ่ละการลงมอืปฏบิตัจิรงิมน้ีอย  เน้นใหน้กัเรยีนจาํ     

ในเน้ือหา และยงัพบว่าสิง่ทีน่กัเรยีนอยากใหม้ใีนการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้ม คอื การไดม้โีอกาส

เหน็ และสมัผสัของจรงิ  ไดอ้ภปิรายซกัถาม ไดเ้หน็และไดเ้ปรยีบเทยีบสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและไมด่จีาก

ของจรงิมากกว่าดจูากแผ่นภาพ  อยากใหค้รนํูาสิง่แวดลอ้มใกล้ๆ ตวั และสถานการณ์ปจัจบุนัมา

สอนใหม้ากๆ   

นอกจากน้ีสมบุญ ศลิป์รุง่ธรรม (2547: 1-2) ไดก้ล่าวถงึปญัหาในดา้นต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษา ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีผ่่านมา คอื 1) ดา้น

จดุมุง่หมายและเป้าหมายของหลกัสตูร ในแต่ละระดบัชัน้ต่างๆ ยงัเน้นจดุหมายสิง่แวดลอ้มต่างกนั  

2) ดา้นรปูแบบของการจดัสิง่แวดลอ้มศกึษาในปจัจบุนั ยงัขาดความชดัเจนเป็นรปูธรรม และ 

ไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษา  3) ดา้นการจดัสาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

สิง่แวดลอ้ม ยงัขาดองคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหเ้กดิการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม สาระการเรยีนรูข้าดการ

สรา้งมโนทศัน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งของค่านิยม ความรบัผดิชอบ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ที่

จะตอ้งปลกูฝงัควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ขาดการบรูณาการ และความต่อเน่ืองของเน้ือหา

สาระในระหว่างระดบัชัน้  4) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ยงัขาดเทคนิคทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนมี 

เจตคตทิีด่ ีและการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งต่อสิง่แวดลอ้ม ขาดการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความตระหนกัต่อ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะนําไปสู่การมพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง การเรยีนการสอนมุง่เน้นการถ่ายทอด

เน้ือหาวชิา มากกว่าการเรยีนรูจ้ากสภาพทีเ่ป็นจรงิ  และไมไ่ดเ้น้นถงึกระบวนการคดิ วเิคราะห ์การ

แสดงความคดิเหน็ และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง อกีทัง้ยงัขาดการเชื่อมโยงภมูปิญัญาทอ้งถิน่

กบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั  นกัเรยีนไมส่ามารถเชื่อมโยงนําความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหา  และพฒันา

สิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  นอกจากน้ียงัพบว่าการสอนของครยูงัไมเ่หมาะสมกบัธรรมชาติ
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ของวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ทีค่วรสอนและเรยีนภายนอกหอ้งเรยีน ทีเ่ป็นเหตุการณ์จรงิซึง่สามารถ

สงัเกตไดโ้ดยตรง แต่ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ธิสีอนแบบเดมิ ส่วนดา้นการวดัและประเมนิผล ครู

เน้นดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ขาดการวดัเจตคต ิค่านิยม ทกัษะ และการคดิวเิคราะหเ์กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  ซึง่สอดคลอ้งกบัพมิพพ์รรณ  เทพสุเมธานนท ์(2548: 131) ทีก่ล่าวไวว้่า  มคีรเูป็น

จาํนวนมากทีย่งัสอนวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชก้ารบรรยายเป็นหลกั  นกัเรยีนเรยีนรูแ้บบท่องจาํ    

ไมม่โีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็  ไมไ่ดเ้รยีนจากประสบการณ์จรงิ ไมไ่ดเ้รยีนรูจ้ากธรรมชาตหิรอื

สิง่แวดลอ้ม 

วรรณภา นิตมิงคลชยั และเพญ็แข ธรรมเสนานุภาพ (2553: 191-193) ไดศ้กึษาอนาคต

ภาพสิง่แวดลอ้มศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่กล่าวว่ากระทรวงศกึษาธกิารตอ้งมนีโยบาย

ดา้นการจดัทาํหลกัสตูรและเน้ือหาสาระสิง่แวดลอ้มศกึษา และกําหนดมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาทีช่ดัเจน  หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาตอ้งเชื่อมโยงกบัแนวคดิหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เน้นการ

เรยีนรูโ้ดยใชส้าระทอ้งถิน่และเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติในชุมชนเพื่อให้นกัเรยีนเกดิความรกั  ความผกูพนั  

การลงมอืปฏบิตัจินเกดิความเป็นเจา้ของและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาตสิ่งผลใหเ้กดิการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามมา ทัง้น้ีครทุูกกลุ่มสาระการเรยีนรูต้อ้งจดัทาํแผนการเรยีนรู้

แบบบรูณาการรว่มกนั 

จะเหน็ไดว้่าการบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นเรือ่งทีส่าํคญัและจาํเป็นตอ้งทาํ ดงัเช่น 

ยเูนสโก (UNESCO. 1978; อา้งองิจาก ภาสนีิ  เป่ียมพงศส์านต์. 2548 : 25) ทีก่ล่าวไวว้่า 

สิง่แวดลอ้มศกึษาไมใ่ช่เป็นโครงการศกึษาทีเ่พิม่เขา้ไปเป็นวชิาใหม ่ แต่เป็นอกีมติหิน่ึงทาง

การศกึษาทีจ่ะบรูณาการเขา้ไปในการเรยีนการสอน โดยสิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นผลมาจากการนําเอา

วชิาหลายๆ สาขาและประสบการณ์ทางการศกึษาหลายอยา่งมาจดัใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กดิการรบัรู้

อยา่งบรูณาการในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ีอลศิรา ชชูาต ิ(2549: 142-143) กล่าวไวว้่าการ 

บรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษามคีวามสาํคญั และมคีวามจาํเป็นมากเพราะจดุมุง่หมายของสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาคอืเพื่อนําความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิเพื่อสิง่แวดลอ้ม และเป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาใน

ประชาคมโลก คอื การพฒันาเยาวชนและสมาชกิของสงัคมไดล้งมอืปฏบิตัเิพื่อสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็น

พลเมอืงดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Citizenship) นอกจากน้ี สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2542: 

342); กรมสามญัศกึษา (2543: 78-79); พมิพนัธ ์เดชะคุปต;์ สุวฒันา อุทยัรตัน์; และกมลพร บณัฑติ

ยานนท ์(2544: 175); ดวงกมล  สนิเพง็ (2551: 69); และ มารตุ  พฒัผล (2553: 2-3) ไดก้ล่าวถงึ

เหตุผลสาํคญัทีค่วรมกีารบรูณการทางการศกึษา คอื  นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิโดย

ผสมผสานสาระความรูต่้างๆ  มรีปูแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีมุ่ง่เน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั  

ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้ และการประเมนิจากสภาพจรงิทีม่ลีกัษณะเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติของ

นกัเรยีนสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมและชุมชน  ช่วยใหเ้กดิการถ่ายโยงความรู ้(Transfer 

of Learning) ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาในลกัษณะองคร์วม  มองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างวชิาและ

ลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาในแต่ละวชิาได ้   
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 สาํหรบัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (Outdoor Learning) สมาคมอเมรกิาเหนือเพื่อ

สิง่แวดลอ้มศกึษา (NAAEE. 2008: 6) กล่าวไวว้่าการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด

สาํหรบัการเรยีนรูเ้ร ือ่งสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นการเรยีนเรือ่งสิง่แวดลอ้มจากสถานทีใ่นสิง่แวดลอ้ม 

เช่น การจดัทศันศกึษา (Field Trip) ซึง่ อทิธเิดช น้อยไม ้(2547: 1-3) อธบิายว่าการทศันศกึษาเป็น

กจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อแสวงหาประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรยีนรูท้ีม่อียูจ่รงิตามสถานทีต่่างๆ นอก

หอ้งเรยีน  โดยนกัเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนรูด้ว้ยตนเองทาํใหไ้ดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งทีศ่กึษา

อยา่งแทจ้รงิ และสามารถพฒันานกัเรยีนในดา้นรา่งกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์  และทกัษะทาง

สงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2543: 160); ยวุด ีดษิยพงษ์ 

(2542: 30) ; ทศินา แขมมณี (2553: 343-346) ; และแพททรกิ (Patrick. 2010: 175) ทีก่ล่าวว่าการ

ทศันศกึษาเป็นกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนไดร้บัโลกทศัน์ทีก่วา้งไกลทางวทิยาศาสตร์    

ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง  ไดใ้ชแ้หล่งชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ทาํใหเ้กดิ

ความเขา้ใจ และเกดิเจตคตทิีด่ที ัง้ต่อสถานทีแ่ละต่อการเรยีนรู้  ส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้  และยงัเป็นการเพิม่สมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างนกัเรยีนกบันกัเรยีน และระหว่าง

นกัเรยีนกบัครดูว้ย นอกจากน้ี สมทิ และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 11) ยงักล่าวว่าการเรยีนรู้

นอกหอ้งเรยีนเป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจ เป็นเสมอืนหอ้งปฏบิตักิารซึง่นกัเรยีนจะไดท้กัษะ   

มมีโนทศัน์และมคีวามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เกีย่วกบัธรรมชาติ ส่วนแฮมเมอรแ์มน; แฮมเมอรแ์มน; และ

แฮมเมอรแ์มน (Hammerman; Hammerman; & Hammerman.1994: 6) อธบิายว่าการเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีนนกัเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ในทุกขัน้ตอน  และยงัเป็นการเพิม่ความตระหนกัเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้มแก่นกัเรยีน  

 สวานีโพเอล; ล๊อบเซอร;์ และชารโ์ก (Swanepoel; Loubser; & Chacko. 2002: 282)  

กล่าวไวว้่าความตระหนกัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (Environmental Litreacy) ซึง่    

ฮาเรส; และคนอื่นๆ (Hares; et al.  2006: 129) อธบิายว่าการรูส้ ิง่แวดลอ้มเป็นการรบัรูเ้กีย่วกบั

สภาพแวดลอ้มต่างๆ  รอบตวัเราทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์

และระบบนิเวศ นอกจากน้ี เคเนิล; และแนคลคิ (Krnel; & Naglic. 2009: 6) อธบิายว่าการรู้

สิง่แวดลอ้มประกอบดว้ยความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมต่อ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่ พรเูนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau; et al. 2006: 3) ไดส้รปุถงึปจัจยัทีส่่งเสรมิ

พฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มไว ้3 กลุ่ม คอื 1) ปจัจยัดา้นพุทธพิสิยั (Cognitive Factors) เช่น ความรู้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (Environmental Knowledge)  2) ปจัจยัดา้นจติพสิยั (Affective Factors)  เช่น  

ความรูส้กึรบัผดิชอบ (Feeling of Responsibility)  ความตัง้ใจจรงิในการปฏบิตั ิ(Intention to 

Action)  ความรูส้กึผกูพนักบัสถานที ่(Place Attachment)  และ 3) ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ 

(Situational Factors)  ซึง่ประกอบดว้ยบรบิททางสงัคม วฒันธรรม หรอืการเมอืง (Political or 

Sociocultural Context) โอกาสทีไ่ดส้มัผสัหรอืเผชญิกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม (Contact Opportunities 

with the Problem) ประสบการณ์เดมิในการมสี่วนรว่ม หรอืทาํกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม (Prior 



6 

 

Action Opportunities) เป็นตน้ ดงันัน้จะพบว่าพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนจะ

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมนัน้นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งมคีวามรู ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี         

จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์ (2538: 2) อธบิายว่าการศกึษาพฤตกิรรมของมนุษยจ์าํเป็นตอ้งศกึษา และ

ทาํความเขา้ใจกบัเจตคต ิเพราะเจตคตเิป็นส่วนสาํคญัในการกระตุน้ใหเ้กดิการกระทาํ หรอืการ

แสดงออกซึง่พฤตกิรรม 

 อน่ึงจงัหวดัภเูกต็เป็นจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มเป็นจดุเด่นทีด่งึดดู

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย และต่างชาตเิขา้มาท่องเทีย่วเป็นจาํนวนมาก ซึง่บุญญา  โชตเิศรษฐพนัธุ์

(2555: ออนไลน์) กล่าวว่าภาวะการท่องเทีย่วของจงัหวดัภเูกต็ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2554 มี

จาํนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงภเูกต็ รวมทัง้สิน้ 1,330,152 คน เพิม่ขึน้

จากช่วงเดยีวกนัของปี 2553 คดิเป็นรอ้ยละ 59.31 เพื่อเขา้มาท่องเทีย่ว พกัผ่อนตามแหล่ง

ธรรมชาตทิัง้ภเูขา ทะเล ชายหาด และการเดนิปา่ เป็นตน้  ทัง้น้ีภเูกต็มพีืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาติ

ประมาณ 107,578 ไร ่หรอืประมาณรอ้ยละ 31.70 ของเน้ือทีท่ ัง้หมด  มปีา่ทีม่คีวามสาํคญัและมี

ความสมบรูณ์ คอืปา่ควนเขาพระแทว ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอถลาง (สาํนกังานจงัหวดัภเูกต็: ออนไลน์) 

นอกจากน้ียงัมปีา่ชายเลนทีพ่บไดท้ัว่ไป และปา่พรบุา้นไมข้าว ซึง่จดัเป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีม่คีวามสาํคญั

ระดบัชาตขิองประเทศไทย เป็นพรผุนืสุดทา้ยของจงัหวดัภเูกต็ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมนุไพร 

แหล่งประมงพืน้บา้น รวมทัง้มคีวามสาํคญัทางดา้นนิเวศวทิยา (สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม. 

2545: 13-14) แต่พรบุา้นไมข้าวส่วนใหญ่ถูกทาํลาย มกีารบุกรกุพืน้ทีเ่พื่อใชท้าํประโยชน์ในดา้น

อื่นๆ (สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม. 2545: 7) นอกจากน้ีสาํนกังานสิง่แวดลอ้มภาคที่15 

(2553: 83-84 ) ไดร้ายงานว่าปจัจบุนัจงัหวดัภเูกต็มปีรมิาณขยะเกนิ 500 ตนัต่อวนั เพิม่ขึน้

ประมาณรอ้ยละ 7 ต่อปี ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มใน

จงัหวดัภเูกต็เริม่มปีญัหาจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งการไดร้บัการพฒันาและแกไ้ขเพื่อใหท้รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มเหล่านัน้เกดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด ยงัคงอยูคู่่ภเูกต็ อยูคู่่ประเทศชาต ิและอยูคู่่โลกใบน้ี

สบืไป 

 จากสภาพปญัหาและขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะพฒันาหลักสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการในรปูแบบการสอนขา้มสาขาวชิา (Interdisciplinary) ทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร์ 4  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และวชิาสงัคม

ศกึษา 4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชร้ปูแบบการบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) 

รว่มกบัรปูแบบโยงใย (Webbed Model) ซึง่โฟการท์ ี(Fogarty. 1991: 61-65) กล่าวไวว้่าการ  

บรูณาการแบบการมสี่วนรว่มเป็นการบรูณาการระหว่าง 2 วชิา โดยเน้ือหาสาระของ 2 วชิานัน้มี

ความคาบเกีย่วกนัอยูส่่วนหน่ึง ผูส้อนตอ้งมกีารวางแผนและสอนรว่มกนัในส่วนทีค่าบเกีย่วกนั  

สาํหรบัส่วนทีไ่มไ่ดค้าบเกีย่วกนักแ็ยกกนัสอนตามปกต ิส่วนรปูแบบการโยงใยเป็นการบรูณาการ

ระหว่างวชิาหลายวชิา หรอืระหว่างเน้ือหาสาระ โดยการกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ขึน้มาแลว้
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เชื่อมโยงไปสู่วชิาหรอืเน้ือหาสาระต่างๆ ว่ามปีระเดน็หรอืเน้ือหาสาระใดทีม่คีวามสมัพนัธก์นั  

คลา้ยคลงึกนั หรอืต่อเน่ืองกนัทีจ่ะสามารถนํามาจดัรวมภายใตห้วัเรือ่งเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะไดจ้ดั

กจิกรรมการเรยีนรูร้วมกนัไปอยา่งกลมกลนื  

 ดงันัน้ผูว้จิยัหวงัว่าหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีนจะช่วยส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม(ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ

พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม)ของนกัเรยีน และนกัเรยีนสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น

ชวีติประจาํวนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพื่อความยัง่ยนืต่อไป 

คาํถามการวิจยั 

 1. หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิ

การรูส้ ิง่แวดลอ้มควรมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

   2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณา- 

การทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีนจะเกดิการพฒันาในดา้นใดต่อไปน้ี 

   2.1 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

        2.1.1  ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

        2.1.1.1  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

        2.1.1.2  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

        2.1.1.3  ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    2.1.2  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

    2.1.3  พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

        2.1.3.1  การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

        2.1.3.2  การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

 3. หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิ

การรูส้ ิง่แวดลอ้มมผีลต่อนกัเรยีนแผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้น

วทิยาศาสตรใ์นประเดน็ต่อไปน้ีแตกต่างกนัหรอืไม ่อยา่งไร 

   3.1 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

    3.1.1 ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

    3.1.1.1  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

       3.1.1.2  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

       3.1.1.3  ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   3.1.2  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

            3.1.3  พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

              3.1.3.1  การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 
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       3.1.3.2  การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

 4. นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

ในจงัหวดัภเูกต็ เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย    

2. เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูใ้นภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรียนของนกัเรยีนที่

เรยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในประเดน็

ต่อไปน้ี คอื  

   2.1 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

                       2.1.1 ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

       2.1.1.1  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

       2.1.1.2  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

       2.1.1.3  ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      2.1.2  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

            2.1.3  พฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

  2.1.3.1  การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

       2.1.3.2  การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีนเป็นหลกัสตูร    

บรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาส ตร ์และกลุ่มสาระสงัคม-

ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยใช้รปูแบบการบรูณาการแบบมสี่วนรว่ม (Shared Model) รว่มกบั

รปูแบบการโยงใย (Webbed Model) ซึง่เป็นรปูแบบการบรูณาการทีค่รทูัง้สองกลุ่มสาระการเรยีนรู้

ไดร้ว่มกนัพฒันา และออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั  ทาํใหค้ณะครทูีม่สี่วนรว่มในการพฒันา

หลกัสตูรเขา้ใจกระบวนการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันา

หลกัสตูรบรูณาการอื่นๆ ไดต่้อไป    

ส่วนสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยหลกัสตูรน้ีจะเกดิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) โดยเฉพาะสิง่แวดลอ้ม

ในระดบัทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ และสามารถนําความรูไ้ปประยกุต์ใชป้ระโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติของ
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ตนเอง และสงัคม นอกจากน้ียงัสรา้งเจตคตทิีด่ขีองนกัเรยีนต่อแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ และเป็นการ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. แหล่งเรยีนนอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื แหล่งเรยีนรูต้าม 

ธรรมชาตใินเขตอําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็  ซึง่ประกอบดว้ย 1)  ปา่ดบิชืน้ “ปา่เขาพระแทว”             

2) ปา่ชายเลน “บา้นท่าฉตัรไชย”  และ 3) ปา่พร ุ“บา้นไมข้าว”    

2. เน้ือหาทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูรฯ   ประกอบดว้ย 

  2.1 วชิาวทิยาศาสตร ์4 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ตามสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดแ้ก่ เรือ่ง ดุลยภาพของระบบนิเวศ  ความสมัพนัธข์อง

สิง่มชีวีติในระบบนิเวศ กระบวนการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติ ปญัหาสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาติ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื   

  2.2 วชิาสงัคมศกึษา 4 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ตามสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ เรือ่ง เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์ สถานการณ์และ

วกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

การใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม   การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  

และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3. ประเภทและรปูแบบของการบรูณาการ 

 3.1 ประเภทของการบรูณาการเป็นการบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้คอื กลุ่ม 

สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม  

  3.2 รปูแบบการบรูณาการประกอบดว้ย การบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared  

Model)  และรปูแบบการโยงใย (Webbed Model)   

4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  4.1 ประชากร คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเมอืงถลาง  จงัหวดัภเูกต็    

ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 5 หอ้งเรยีน รวม 201 คน  ซึง่ประกอบดว้ย   

  4.1.1 แผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ จาํนวน  2  หอ้งเรยีน รวม 77  คน 

  4.1.2 แผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์ จาํนวน 3  หอ้งเรยีน  รวม  124 คน 

  4.2 กลุ่มตวัอยา่ง หมายถงึ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  โรงเรยีนเมอืงถลาง  

อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555  แบ่งออกเป็น 

   กลุ่มตวัอย่าง 1  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการเรยีนทีเ่น้น 

วทิยาศาสตร ์โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดัภเูกต็ ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 40 คน ทีใ่ช้

วธิกีารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

   กลุ่มตวัอย่าง  2  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  แผนการเรยีนทีไ่มเ่น้น 
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วทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดัภเูกต็  ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 44 คน   

ทีใ่ชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random  Sampling)  

5. ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก่ 

  5.1 ตวัแปรตน้ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการ 

ทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็ 

  5.2 ตวัแปรตาม คอื ผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ในดา้น 

 5.2.1 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

                 5.2.1.1 ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

       1) วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

                   2) สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

                   3) ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  5.2.1.2 เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

  5.2.1.3 พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

                                  1) การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

                   2) การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

   5.2.2 ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. การพฒันาหลกัสตูรส่ิงแวดล้อมศึกษาแบบบรูณาการท่ีเน้นแหล่งเรียนรู้        

นอกห้องเรียน หมายถงึ กระบวนการในการจดัทาํมวลประสบการณ์เกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มศกึษา

ทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์รายวชิาวทิยาศาสตร ์4 

และกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  รายวชิาสงัคมศกึษา 4 เพื่อนําไปพฒันานกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเพื่อใหเ้กดิคุณลกัษณะทีค่าดหวงั คอื  1) ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม      

2) เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผูว้จิยั และครผููส้อนทัง้ 2 

วชิารว่มกนัวางแผน  ออกแบบ จดัทาํหน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้และดาํเนินการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้แบบบรูณาการโดยใชร้ปูแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) รว่มกบัรปูแบบการ

โยงใย (Webbed Model) โดยการกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ขึน้มา แลว้เชื่อมโยงไปสู่วชิาหรอืเน้ือหา

สาระต่างๆ ว่ามปีระเดน็ หรอืเน้ือหาสาระใดทีเ่หน็ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั  คลา้ยคลงึกนั  หรอื

ต่อเน่ืองกนัทีจ่ะสามารถนํามาจดัรวมภายใตห้วัขอ้เรือ่งเดยีวกนั  (ภาพประกอบ 1)  และใน

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฯ ครัง้น้ีประกอบดว้ย  4 ขัน้ตอน  คอื 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน

สาํหรบัการพฒันาหลกัสตูร  2) การสรา้งหลกัสตูร  3) การทดลองใชห้ลกัสตูร และ 4) การ

ประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร     
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ภาพประกอบ 1  รปูแบบการบรูณาการหลกัสตูรฯ ระหว่างรปูแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) 

      และรปูแบบการโยงใย (Webbed Model) 

 

2. การรู้ส่ิงแวดล้อม  (Environmental Literacy)  หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความ 

คดิเหน็  ความรูส้กึ และการแสดงออก หรอืพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน ซึง่ใน

การวจิยัครัง้น้ีการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผูว้จิยัศกึษาจาก

องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (Environmental Knowledge)  2) เจตคติ

กําหนดประเดน็/หวัเรือ่ง 

รว่มกนัวเิคราะหส์าระการเรยีนรูใ้นรายวชิาวทิยาศาสตร ์4   

และสงัคมศกึษา 4 ในส่วนทีค่าบเกีย่วกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

พฒันาหน่วยการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 

1. กําหนดจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

2. สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3. พฒันาแผนและกจิกรรมการเรยีนรู้ 

4. จดัเตรยีมแหล่ง / สื่อการเรยีนรู ้

5. จดัเตรยีม / สรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 

เน้ือหา/สาระการเรยีนรูเ้ร ือ่งสิง่แวดลอ้ม 

ดาํเนินกจิกรรม 

ตามแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

S
h
a
r
e
d  

M
o
d
e 
l 

W
e
b
b
e
d  

M
o
d
e   
l 



12 

 

ต่อสิง่แวดลอ้ม (Attitude toward the Environment) และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

(Appropriate Behavior toward the Environment)   

 2.1 ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม  (Environmental Knowledge) หมายถงึ ความ

เขา้ใจในแนวคดิพืน้ฐาน และหลกัการเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  และสามารถนําความรู ้แนวคดิ หรอื

หลกัการเหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ย  

3  องคป์ระกอบ คอื 1) ความรูด้า้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  เป็นความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืทาง

ภมูศิาสตร ์สารสนเทศทางภมูศิาสตร ์ การใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม  

และกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  2) ความรูด้า้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เป็นความรูเ้กีย่วกบัระบบ

นิเวศ  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ และสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม การถ่ายทอดพลงังาน

และการหมนุเวยีนสารในระบบนิเวศ  และการเปลีย่นแปลงแทนที ่ และ 3) ปญัหาเกีย่วกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เป็นความรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม  

วกิฤตการณ์/ปญัหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม  และการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ซึง่วดัไดจ้ากแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยัและ

ครผููส้อนรว่มสรา้งขึน้ตามพฤตกิรรมการวดัดา้นพุทธพิสิยัของบลมู (Bloom. 1964)  6 ดา้น คอื  

1) ดา้นความรูค้วามจาํ  2) ดา้นความเขา้ใจ  3) ดา้นการนําไปใช ้ 4) ดา้นการวเิคราะห์  5) ดา้นการ

สงัเคราะห ์ และ 6) ดา้นการประเมนิค่า ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลอืก 1 ฉบบั 

จาํนวน 60 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม จาํนวน 15  ขอ้ ดา้นวทิยาศาสตร-์

สิง่แวดลอ้ม จาํนวน  20 ขอ้  และดา้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  จาํนวน 25 ขอ้ 

 2.2 เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม (Attitude toward the Environment) หมายถงึ ความรูส้กึ  

หรอืความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม โดยมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ 

การป้องกนั หรอืการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม  วดัไดจ้ากแบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยั

ดดัแปลงจาก มลิฟอนท;์ และดัก๊คทิ (Milfont; & Duckitt. 2010) ประกอบดว้ยมาตรวดั 5  ดา้น คอื 

1) ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ 2) การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากร -

ธรรมชาต ิ 3) แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 4) การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และ 5) ความ

ห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม  ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามวธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย        

ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความเชงินิมาน (Positive) และ

ขอ้ความเชงินิเสธ (Negative)  มาตรวดัละ 6 ขอ้ รวมจาํนวน  30  ขอ้ 

 2.3 พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม (Appropriate Behavior toward  the 

Environment)  หมายถงึ การกระทาํ การคดิทีจ่ะกระทาํ การแสดงออก การเขา้ไปมสี่วนรว่ม หรอืลง

มอืปฏบิตัใินกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และสามารถบอกความสาํคญัของพฤตกิรรมนัน้ๆ ต่อการ

แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ซึง่วดัไดจ้ากแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยัดดัแปลงจาก 

ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ดา้น คอื 1) การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการ
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จดัการของเสยี  2) การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ 3) การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  4) การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ  และ 5) การปฏบิตัทิาง

สงัคม หรอืตามกฎหมาย ในแต่ละมาตรวดัประกอบดว้ยการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการ

แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  และการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  โดยดา้นการระบุความสาํคญัของ

พฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามวธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert) 4 ระดบั คอื ไมม่คีวามสาํคญัเลย  ค่อนขา้งสาํคญั        

มคีวามสาํคญั  และมคีวามสาํคญัมาก มาตรวดัละ 5 ขอ้  รวมจาํนวน 25 ขอ้ ส่วนดา้นการแสดง

พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวธิกีาร

วดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื   ไมค่ดิจะทาํ  ไมแ่น่ใจ  อยากจะทาํ  ทาํบางครัง้  และ 

ทาํแน่นอน  มาตรวดัละ 5 ขอ้  รวมจาํนวน 25 ขอ้ 

 3. ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูร  (The Students’ 

Opinion toward the Learning Management According to the Curriculum) หมายถงึ ความรูส้กึ

ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  ซึง่พจิารณาตามคะแนนทีไ่ดจ้ากการตอบแบบวดัความคดิเหน็ต่อการจดัการ

เรยีนรู ้ 4 ดา้น  คอื 1) ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู้  2) ดา้นกจิกรรมการจดัการเรยีนรู้  3) ดา้นสื่อ

การเรยีนรู้/แหล่งเรยีนรู ้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมนิผล  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ซึง่เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื      

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน 26 ขอ้ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากสภาพปญัหาเกีย่วกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั  สภาพการจดัการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม-

ศกึษาในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และจากการศกึษาเอกสาร 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในส่วนของแนวคดิและรปูแบบในการพฒันาหลกัสตูร  หลกัสตูรบรูณา-

การ  การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  สิง่แวดลอ้มศึกษา การรูส้ ิง่แวดลอ้ม  การศกึษานอก-

หอ้งเรยีน  และความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู ้รวมทัง้ความสนใจของผูว้จิยั ทาํใหไ้ดต้วัแปร     

ดงัภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สมมติฐานการวิจยั  

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ และการพฒันา

กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการบรูณาการ เช่น พลูสุข อุดม (2546) ไดพ้ฒันาหลกัสตูร

วทิยาศาสตรแ์บบพหุวทิยาการรว่มกบัวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

1 พบว่าหลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคี่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิเหน็ต่อ

หลกัสตูรในระดบัมาก และศริพิร มโนพเิชษฐวฒันา (2547) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตรแ์บบบรูณาการทีเ่น้นนกัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูท้ี่กระตอืรอืรน้ เรือ่งรา่งกาย

มนุษย ์พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ 70)  และจากการศกึษาของ

แสงจนัทร ์เพรดิพราว (2552) ซึง่ไดพ้ฒันารปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรูบ้รูณาการสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ พบว่าผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีน และเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มและการปฏบิตัต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากน้ีสาํหรบัการศกึษานอก-

หอ้งเรยีน แฮมมนิตนั-อเีกเก (Hamilton-Ekeke. 2007: 1876) พบว่าคะแนนหลงัเรยีนนิเวศวทิยา

ของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนโดยการศกึษานอกหอ้งเรยีนสงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนโดยเน้นการบรรยาย ซึง่

สอดคลอ้งกบั แพทรกิ (Patrick. 2010: 175) ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาชวีวทิยา

ของกลุ่มทดลอง หลงัการเรยีนโดยวธิทีศันศกึษาสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 

 ดงันัน้ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึตัง้สมมตฐิานการวจิยัดงัน้ี  

 1. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ(ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม, เจตคติ

ต่อสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูร

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการที่

เน้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

- ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

- ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

- ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการ

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 
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สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ

ทดลอง 

 2. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,     

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนด    

 3. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดล้อมในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,     

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนแผนการเรยีนทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

 4. ความคดิเหน็ของนกัเรยีนโดยภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีนต่อการจดัการ 

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนอยูใ่นระดบัดี

ขึน้ไป  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และไดนํ้าเสนอ 

ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   

 1. พระราชบญัญตักิารศกึษา พุทธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 

2545  

 2. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  

 3. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร 

 4. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร 

 5. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรบรูณาการ 

 6. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

 7. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา  

 8. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

 9. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน 

 10. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู้ 

 11. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

      11.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  หรอืการจดัการเรยีน 

   การสอนแบบบรูณาการ 

   11.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน 

  11.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

 

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

     (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542   ไดก้ล่าวถงึ กระบวนการเรยีนการสอน

แบบบรูณาการและสิง่แวดลอ้มศกึษา  ซึง่พอจะสรปุไดด้งัน้ี  (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 

2542: 3-9) 

 มาตรา 7  บญัญตัไิวว้่า   ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบั

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  รูจ้กัรกัษาและ 

ส่งเสรมิ  สทิธ ิหน้าที ่ เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ

ประเทศชาต ิ รวมทัง้ส่งเสรมิ  ศาสนา ศลิปะวฒันธรรมของชาติ การกฬีา ภมูปิญัญาทอ้งถิน่        
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ภมูปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มี

ความสามารถในการประกอบอาชพี  รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค์ ใฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 มาตรา 8  การจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

(1) เป็นการศกึษาตลอดชวีติสาํหรบัประชาชน                  

(2) ใหส้งัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

(3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

  มาตรา 9  การจดัระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัการศกึษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี 

       (1) มเีอกภาพดา้นนโยบาย และมคีวามหลากหลายในการปฏบิตัิ 

       (2) มกีารกระจายอํานาจไปสู่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา และองคก์รปกครอง  

ส่วนทอ้งถิน่ 

       (3) มกีารกําหนดมาตรฐานการศกึษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทุกระดบั

และประเภทการศกึษา 

       (4) มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 

และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

                 (5) ระดมทรพัยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศกึษา 

      (6) การมสี่วนรว่มของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม

อื่น 

 มาตรา 15  การจดัการศกึษามสีามรปูแบบ คอื การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ       

และการศกึษาตามอธัยาศยั ใน (3) ไดก้ล่าวไวว้่า การศกึษาตามอธัยาศยัเป็นการศกึษาทีใ่ห้นกัเรยีน

ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพรอ้ม และโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล สงัคม 

ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม สื่อหรอืแหล่งความรูอ้ื่นๆ 

 มาตรา 23  การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความสาํคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรือ่งต่อไปน้ี 

      (1) ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัตนเอง และความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ 

ครอบครวั ชุมชน ชาต ิและสงัคมโลก รวมถงึความรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของ

สงัคมไทยและระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ 

                 (2) ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจและ

ประสบการณ์เรือ่งการจดัการการบาํรงุรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื 
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มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรู้ ใหส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

   (1) จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรยีน

โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการ 

ประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 

      (3) จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้คดิ

เป็นทาํเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง 

      (4) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ  อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุล

กนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

      (5) ส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนและ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู้ รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรยีนรู้ ทัง้น้ีผูส้อนและนกัเรยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการ

สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

      (6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ มกีารประสานความรว่มมอืกบับดิา 

มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพื่อรว่มกนัพฒันานกัเรยีนตามศกัยภาพ 

 มาตรา 25  รฐัตอ้งส่งเสรมิการดาํเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุก

รปูแบบไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์   

อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลู และแหล่งการเรยีนรู้

อื่นอยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 

 มาตรา 29  ใหส้ถานศกึษารว่มกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั

สงัคมอื่น ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน  เพื่อใหชุ้มชนมี

การจดัการ ศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรู้ ขอ้มลู ขา่วสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภมูปิญัญาและ

วทิยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ รวมทัง้หาวธิกีาร

สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชน 

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใหค้วามสาํคญั

กบัสิง่แวดลอ้มศกึษา  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั  การศกึษาตลอดชวีติ  และการ

เขา้ถงึหรอืโอกาสในการศกึษา รวมทัง้การมสี่วนรว่มในการศกึษาของบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ 

เกีย่วขอ้ง ดงันัน้การทีผู่ว้จิยัได้พฒันาหลกัสตูรบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีน ซึง่เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

จงึเป็นการสนองนโยบายตามพระราชบญัญตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542   
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2. หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  ไดก้ล่าวถงึสาระการเรยีนรูแ้ละ

มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา ไวด้งัต่อไปน้ี  (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 11-16) 

 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

      สาระที่ 2 : ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

      มาตรฐาน ว 2.1 : เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบั

สิง่มชีวีติความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่างๆ ในระบบนิเวศ มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู้ และจติ

วทิยาศาสตรส์ื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรู้ และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

  มาตรฐาน ว 2.2 : เขา้ใจความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่  ประเทศ

และโลกนําความรูไ้ปใชใ้นการจดัทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

  สาระที่ 8 : ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรใ์นการสบื

เสาะหาความรู้ การแกป้ญัหา รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน  

สามารถอธบิายและตรวจสอบได้  ภายใตข้อ้มลูและเ ครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วงเวลานัน้ๆเขา้ใจว่า  

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี สงัคมและสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั  สงัคมศกึษา  ศาสนา 

และวฒันธรรม 

 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม  

      สาระที ่1 : ศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม 

      มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัธรรม และศาสนพธิขีอง

พระพุทธศาสนา หรอืศาสนาทีต่นนบัถอื ค่านิยมทีด่งีาม และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

ตน บาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อการอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิุข 

  สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร ์

  มาตรฐาน ส 3.1 : เขา้ใจและสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรในการผลติและบรโิภค  

การใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่าํกดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  และคุม้ค่ารวมทัง้เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการ

ดาํรงชวีติอยา่งมดีุลยภาพ 

  สาระที่ 5 : ภมูศิาสตร ์

  มาตรฐาน ส 5.1 : เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนกัถงึความสมัพนัธข์อง

สรรพสิง่ปรากฏในระวางทีซ่ึง่มผีลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอืทาง

ภมูศิาสตรใ์นการคน้หาขอ้มลูสารสนเทศ อนัจะนําไปสู่การใชแ้ละการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  มาตรฐาน ส 5.2 : เขา้ใจถงึปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งสรรค์ วฒันธรรม และมจีติสาํนึกอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มเพื่อการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนืการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
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 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

      สาระที ่1 : การดาํรงชวีติและครอบครวั 

      มาตรฐาน ง 1.1 : เขา้ใจมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มทีกัษะ มคีุณธรรม  มจีติสาํนึก ในการ

ใชพ้ลงังานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในการทาํงานเพื่อการดาํรงชวีติ  และครอบครวัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานบา้น งานเกษตร งานช่าง งานประดษิฐ์ และงานธุรกจิ 

      สาระที ่3 : การออกแบบและเทคโนโลย ี

      มาตรฐาน ง 3.1 : เขา้ใจธรรมชาตแิละกระบวนการของเทคโนโลยใีชค้วามรู้  

ภมูปิญัญา จนิตนาการ และความคดิอยา่งมรีะบบในการออกแบบ สรา้งสิง่ของเครือ่งใช ้วธิกีาร

เชงิกลยทุธต์ามกระบวนการเทคโนโลย  ีสามารถตดัสนิใจ เลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการสรา้งสรรคต่์อ

ชวีติสงัคม สิง่แวดลอ้ม โลกของงานและอาชพี 

 จากขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 ซึง่ได้

กล่าวถงึเน้ือหาสาระทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาไวใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ เช่น กลุ่มสาระ

วทิยาศาสตร ์  กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการงานอาชพีและ

เทคโนโลย ี และยงัไดเ้น้นถงึการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบของการบรูณการความรู้  ทาํใหผู้ว้จิยัได้

แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนโดย

เป็นการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ สาระที ่2 ชวีติและสิง่แวดลอ้ม สาระที ่

8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สาระที ่5 ภมูศิาสตร ์สาํหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

3. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร 

 3.1 ความหมายของหลกัสตูร 

                มผีูใ้หนิ้ยามหรอืความหมายของ “หลกัสตูร” ทีแ่ตกต่างกนัไป  ขึน้อยูก่บัความคดิเหน็

และประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัของบุคคลนัน้ๆ ทีม่ต่ีอหลกัสตูร  ดงัเช่น กู๊ด (Good. 1973: 157) 

กล่าวไวว้่า  หลกัสตูร คอื  กลุ่มของเน้ือหาทีจ่ดัไวอ้ยา่งมรีะบบ หรอืลาํดบัของรายวชิาทีจ่ดัไว้

เพื่อใหน้กัเรยีนไดศ้กึษา หรอืเพื่อรบัประกาศนียบตัรในสาขาวชิาทีเ่รยีน  ส่วนไทเลอร ์(Tyler. 

1949: 79); โซเวลล ์(Sowell. 1996: 5);  โอลวิา (Oliva. 1992: 20); ทาบา (Taba. 1962: 11); และ 

เซเลอร;์ และอเลก็ซานเดอร ์(Saylor; & Alexander. 1974: 6) ไดก้ล่าวถงึหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกนั 

คอื หลกัสตูร เป็นแผนสาํหรบัการเรยีนรู ้ หรอืโปรแกรมการจดัประสบการณ์ทีก่ําหนดไวใ้หน้กัเรยีน

ไดเ้รยีนภายใตค้าํแนะนํา และการวางแผนของโรงเรยีนเพื่อใหบ้รรลุถงึจดุหมาย  สาํหรบั           

นกัการศกึษาในประเทศไทยไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรไวด้งัต่อไปน้ี เช่น วชิยั วงษ์ใหญ่ (2537: 

12) กล่าวไวว้่า หลกัสตูร คอื มวลประสบการณ์ทัง้ปวงทีจ่ดัให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูค้รบถว้นตาม

มาตรฐานคุณภาพสากล  มาตรฐานความเป็นชาตไิทย และมาตรฐานทีชุ่มชนทอ้งถิน่ตอ้งการ  ส่วน

ธาํรง  บวัศร ี(2542: 7); สงดั อุทรานนัท ์(2532: 8-15); สมนึก  ธาตุทอง (2548: 4); ฆนทั ธาตุทอง 
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(2550ก: 7); และราชบณัฑติยสถาน (2553: 175) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกนั 

กล่าวคอืหลกัสตูรเป็นแผนทีไ่ดอ้อกแบบจดัทาํขึน้เพื่อแสดงถงึจดุหมาย การจดัเน้ือหากจิกรรมการ

เรยีนการสอน  และมวลประสบการณ์ใหน้กัเรยีนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน เพื่อใหม้พีฒันาการในดา้น

ต่างๆ ตามจดุหมายทีไ่ดก้ําหนดไว้ 

  จากความหมายของหลกัสตูรทีก่ล่าวมาขา้งตน้  ผูว้จิยัสรปุไดว้่า “ หลกัสตูร”  คอื 

เน้ือหา มวลประสบการณ์ความรูต่้างๆ  สาระการเรยีนรู ้ กระบวนการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

หรอืวธิกีารทีท่าํใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะ และเปลีย่นเจตคต ิ ไปสู่

เป้าหมาย หรอืจดุหมายทีก่ําหนดไว้ โดยสามารถจดัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  

 3.2 ความสาํคญัของหลกัสตูร  

       สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2537: 7); ธาํรง  บวัศร ี(2542: 9-11); สุนีย ์ ภู่พนัธ ์(2546: 16- 

17); สมนึก ธาตุทอง (2548: 5); ชวลติ  ชกูําแพง (2551: 28-30); สุทธนู  ศรไีสย ์(2551: 58-59); 

และบุญเลีย้ง  ทุมทอง (2553: 13-14) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของหลกัสตูร ซึง่สรปุไดด้งัน้ี   

1. เป็นเครือ่งบ่งชีส้ภาพการพฒันาและความเจรญิเตบิโตของประเทศทัง้ทางวตัถุและ  

จติใจ  ส่งผลใหค้นในสงัคมมคีุณลกัษณะทีส่งัคมคาดหวงั และส่งเสรมิการเจรญิงอกงามของบุคคล 

2. เป็นหลกัหรอืแนวทางในการปฏบิตังิานการจดัการศกึษา สาํหรบับุคลากรดา้น 

การศกึษา ไดแ้ก่ นกัการศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ผูส้อน ศกึษานิเทศก ์เป็นตน้  ซึง่ถอืว่าเป็น

เครือ่งมอืสาํคญัทีจ่ะถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรอืเป้าประสงคข์องการศกึษาของชาตลิงสู่การปฏบิตัิทาํ

ใหก้ารศกึษาบรรลุผลตามจดุหมายทีว่างไว้ หรอืนําไปสู่การปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ และมี

ประสทิธภิาพ  

3. เป็นบรรทดัฐานหรอืเกณฑม์าตรฐานทางการศกึษาทีช่่วยกํากบัและตรวจสอบ  

คุณภาพทางการจดัการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 

4. เป็นสิง่กําหนดแนวทางในการพฒันานกัเรยีนว่าควรไดร้บัประสบการณ์การเรยีน  

ทัง้ดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคต ิและความประพฤตอิะไรบา้ง และทาํใหน้กัเรยีนคน้พบ

ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัทีแ่ทจ้รงิของตน และพฒันาไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  อนัเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง ทอ้งถิน่ และประเทศชาต ิ   

 นอกจากน้ีฆนทั  ธาตุทอง (2550ก: 9) ไดก้ล่าวไวว้่าหลกัสตูรเป็นสิง่ทีส่าํคญัในการจดั

การศกึษา 3 ระดบั คอื 1) ระดบัประเทศ  เป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึแนวทางการจดัการศกึษาโดย

ภาพรวม และเป็นตวับ่งชีใ้หเ้หน็แนวโน้มสงัคมกบัการจดัการศกึษาในอนาคต  2) ระดบัสถานศกึษา 

นบัไดว้่าหลกัสตูรเป็นหวัใจและจดุเด่นของการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษานัน้ๆ  และ  

3) ระดบัหอ้งเรยีน  ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการนําไปสู่การปฏบิตัเิพื่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้กบั

นกัเรยีนโดยตรง โดยมรีายละเอยีดและเอกสารประกอบทีก่ําหนดแนวทางว่าจะสอนใคร   เรือ่งใด 

และเพื่ออะไร 
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ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าหลกัสตูรมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบ

การศกึษาไมว่่าจะเป็นในระดบัประเทศ  ระดบัสถานศกึษา หรอืระดบัหอ้งเรยีน  เน่ืองจากหลกัสตูร

เป็นสิง่ทีช่ ีใ้หเ้หน็ แนวทางในการจดัมวลประสบการณ์แก่นกัเรยีน  เป็นครือ่งบ่งชีส้ภาพการพฒันา

และความเจรญิเตบิโตของประเทศ  เป็นหลกัหรอืแนวทางในการปฏบิตังิานการจดัการการศกึษา

สาํหรบับุคลากรดา้นการ ศกึษา   

 3.3 รปูแบบของหลกัสตูร 

   รปูแบบของหลกัสตูรเป็นลกัษณะเฉพาะ และแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร

ประเภทนัน้ๆ ซึง่ไดม้าจากแนวคดิ และปรชัญาการศกึษาทีย่ดึถอืในการจดัทาํ (บุญเลีย้ง ทุมทอง. 

2553 : 129)  มนีกัการศกึษา เช่น สมธิ;  สแตนเลย;์  และชอร ์(Smith; Stanley; & Shore. 1957: 

225); ทาบา (Taba. 1962: 382-412); วชิยั ดสิสระ (2535: 20); และเอกรนิทร ์สีม่หาศาล (2545: 

201); และสุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 131-152) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของหลกัสตูรซึง่สามารถสรปุรปูแบบ

หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

 3.3.1 หลกัสตูรรายวชิา หรอืหลกัสตูรเน้ือหาวชิา (The Subject Matter Curriculum)     

เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นเน้ือหาความรูเ้ป็นหลกั ประกอบดว้ย เน้ือหาสาระทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ความคดิรวบ

ยอด ทกัษะกฎเกณฑต่์างๆ เน้นทีผ่ลการเรยีนจากเน้ือหาสาระอยา่งเดยีว ผูเ้รยีนทุกคนตอ้งเรยีนรู้

ทุกสิง่ทุกอยา่งเหมอืนกนัโดยมคีรเูป็นผูใ้หแ้ละนกัเรยีนเป็นผูร้บัความรู ้  

  3.3.2 หลกัสตูรเพื่อชวีติและสงัคม (Social Process and Life Function Curriculum) 

เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของหลกัสตูรแบบรายวชิา โดยจดัเน้ือหาสาระใหม้คีวามสมัพนัธ์

กบัชวีติจรงิของคนในสงัคม  ทาํใหน้กัเรยีนสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได้  

  3.3.3 หลกัสตูรกจิกรรม หรอืหลกัสตูรประสบการณ์ (Activity or Experience 

Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัขึ้นเพื่อสนองความตอ้งการของนกัเรยีนโดยยดึกจิกรรมหรอื

ประสบการณ์ของผูเ้รยีนเป็นหลกั เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นชวีติจรงิได ้โดยนกั เรยีนมี

บทบาทและมสี่วนรว่มในการเลอืก หรอืกําหนดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่ปีระโยชน์และตรงกบั

จดุมุง่หมายทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร   

  3.3.4 หลกัสตูรแบบแกน (Core Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีเ่กดิจากการนําเอาวชิา

ต่างๆ มาผสมผสานกนัเพื่อสนองความตอ้งการ  ความสนใจ และการมสี่วนรว่มของนกัเรยีน โดยใช้

หวัขอ้ ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาสงัคม หรอืปญัหาปจัจบุนัของประเทศมาผสมผสานกนั และ

จดัเป็นองคค์วามรูใ้หมท่ีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทุกคน  โดยนําเอาสิง่ทีไ่ดค้ดัสรรไวม้าจดัเป็น

หลกัสตูรในลกัษณะเปิดกวา้ง และเป็นหลกัสตูรทีน่กัเรยีนทุกคนตอ้งเรยีน 

  3.3.5 หลกัสตูรบรูณาการ (Integrated Curriculum) เป็นหลกัสตูรทีร่วมประสบการณ์

การเรยีนรูต่้างๆ เขา้ดว้ยกนั ซึง่คดัเลอืกมาจากหลายวชิา แลว้จดัเป็นกลุ่มหรอืหมวดหมูข่อง

ประสบการณ์ เป็นการบรูณาการเน้ือหาเขา้ดว้ยกนั เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์สมัพนัธ์

และต่อเน่ืองมคีุณค่าต่อการดาํรงชวีติ 
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 3.5 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

      สาํหรบัองคป์ระกอบของหลกัสตูรนัน้  ไทเลอร ์(Tyler. 1949: 1); และทาบา (Taba.  

1962: 424-425)  กล่าวไวว้่าหลกัสตูรมอีงคป์ระกอบ  4 ประการ คอื 1) วตัถุประสงค ์หรอื

จดุมุง่หมายทีโ่รงเรยีนตอ้งการให้นกัเรยีนเกดิผล  2) ประสบการณ์ หรอืเน้ือหาวชิาทีโ่รงเรยีนจดัขึน้

เพื่อใหจ้ดุมุง่หมายบรรลุผล 3) วธิกีารจดัประสบการณ์ หรอืวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

เพื่อใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 4) การประเมนิผล เพื่อตรวจสอบจดุมุง่หมายที่   

ตัง้ไว ้นอกจากน้ี ธาํรง  บวัศร ี(2542: 8-9); สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2537: 21-23); ฆนทั ธาตุทอง 

(2550ก: 13); และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 15) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของหลกัสตูรทีส่อดคลอ้ง

กนั กล่าวคอื หลกัสตูรควรมอีงคป์ระกอบหลกัอยา่งน้อย 4 ประการดงัน้ี คอื 

1. หลกัการและจดุมุง่หมาย  

      หลกัการเป็นส่วนทีร่ะบุถงึปรชัญา แนวความเชื่อ ความคดิ อนัเป็นปณธิานของ

หลกัสตูรว่ามเีป้าประสงค์ วตัถุประสงค ์หรอืจดุเน้นหลกัว่าเพื่ออะไร ตอ้งการจะพฒันาอะไร เป็น

ขอ้ความทีใ่ชร้ะบุถงึคุณลกัษณะของหลกัสตูรในมมุกวา้ง  ส่วนจดุมุง่หมายของหลกัสตูร คอื ความ

ตัง้ใจ หรอืความคาดหวงัทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในตวัผูท้ีจ่ะผ่านหลกัสตูร  ซึง่เป็นตวักําหนดทศิทาง 

และขอบเขตในการใหก้ารศกึษาแก่เดก็  ช่วยในการเลอืกเน้ือหา  กจิกรรม  และเป็นมาตรการในการ

ประเมนิผล 

 2. เน้ือหาสาระ หรอืโครงสรา้ง 

  เน้ือหาสาระ หรอืโครงสรา้งเป็นส่วนทีร่ะบุถงึเน้ือหาสาระ และมวลประสบการณ์   

มกีารเรยีงลาํดบัเน้ือหาสาระ และประสบการณ์ใหม้ลีกัษณะต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัพัฒนาการของ

นกัเรยีน  พรอ้มทัง้กําหนดเวลาเรยีนทีเ่หมาะสม    

   3. การดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืการนําหลกัสตูรไปใช ้   

           การดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืการนําหลกัสตูรไปใช้เป็นการนํา 

หลกัสตูรไปสู่การปฏบิตั ิ จงึเป็นส่วนทีก่ล่าวถงึแนวปฏบิตัิ หรอืแนวดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม

จดุมุง่หมาย และโครงสรา้งทีก่ําหนดโดยระบุถงึแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อ

นําไปเป็นกรอบในการวางแผนการสอนและจดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพนกัเรยีนและชุมชน  

รวมทัง้การจดัทาํวสัดุหลกัสตูร เช่น คู่มอืคร ูเอกสารหลกัสตูร แผนการจดัการเรยีนรู ้ เป็นตน้    

 4. การประเมนิหลกัสตูร 

      การประเมนิหลกัสตูรเป็นการหาคาํตอบว่า หลกัสตูรสมัฤทธิผ์ลตามทีก่ําหนดไวใ้น 

จดุมุง่หมายหรอืไม ่จงึเป็นส่วนทีร่ะบุถงึหลกัการทีเ่กีย่วกบัการวดัผลและการประเมนิผลเพื่อ

พฒันาการเรยีนการสอน เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยทีจ่ะสะทอ้นให้เหน็ว่านกัเรยีนมพีฒันาการเป็นไปตาม

จดุมุง่หมายของหลกัสตูรหรอืไม่  ผูส้อนควรปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการสอนอยา่งไร  ดงันัน้ใน

ส่วนน้ีเป็นส่วนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพ และประสทิธพิลของการนําหลกัสตูรไปปฏบิตัิ 
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      นอกจากน้ี สงดั อุทรานนัท์ (2532: 241) ไดอ้ธบิายไวว้่าในการจดัทาํหลกัสตูรขึน้มา

ใหม ่อาจมอีงคป์ระกอบอื่นๆ เพื่อใหห้ลกัสตูรทีส่รา้งขึน้มานัน้เป็นเหตุเป็นผล มองเหน็ความสาํคญั

ของหลกัสตูรอยา่งชดัเจน และยงัสามารถชีแ้นะใหก้ารใชห้ลกัสตูรเป็นไปไดด้ี ซึง่องคป์ระกอบเหล่าน้ี

ไดแ้ก่ เหตุผลและความจาํเป็นของหลกัสตูร การเสนอแนะแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน การ

เสนอแนะการใชส้ื่อการเรยีนการสอน  และการเสนอแนะเกีย่วกบัการช่วยเหลอืและส่งเสรมิผูเ้รยีน   

      จากมมุมองของนกัการศกึษาทีไ่ดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของหลกัสตูรไวข้า้งตน้  ผูว้จิยั

สรปุไดว้่าหลกัสตูรควรประกอบดว้ย 1) หลกัการ  ซึง่กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการ 

ศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 2) จดุมุง่หมาย ซึง่เป็น

คุณลกัษณะ หรอืผลต่างๆ ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีนเมือ่จบการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ๆ      

3) เน้ือหา หรอืสาระการเรยีนรู ้เป็นขอ้มลูความรู ้หรอืกจิกรรมต่างๆ ทีนํ่ามาใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้    

4) กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ ซึง่เป็นการนําหลกัสตูรไปสู่โรงเรยีนและการจดัการเรยีนการสอน

เพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  และ 5) การวดัและประเมนิผล เป็นส่วนทีก่ล่าวถงึวธิกีาร

ตรวจสอบดคูวามสอดคลอ้งระหว่างสิง่ทีน่กัเรยีนได้  การศกึษาคุณค่าของหลกัสตูรว่าดหีรอืไม ่

อยา่งไร มคีวามบกพรอ่งตรงส่วนไหนบา้ง เพื่อนําผลในการประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรในโอกาส

ต่อไป  ทัง้น้ีอาจมอีงคป์ระกอบอื่นๆเพิม่เตมิเพื่อความเหมาะสม เช่น เหตุผลและความจาํเป็นของ

หลกัสตูร การเสนอแนะแนวทางการจดัการเรยีนการสอน เป็นตน้  

 3.5 ความหมายของการพฒันาหลกัสตูร 

       การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum Development) หมายถงึ การปรบัปรงุหลกัสตูรทีม่ ี

อยูแ่ลว้ใหด้ยีิง่ขึน้ หรอืจดัทาํขึน้หลกัสตูรขึน้มาใหม ่ (สงดั อุทรานนัท.์ 2532: 30; วชิยั วงษ์ใหญ่ 

(2537: 7); ใจทพิย ์ เชือ้รตันพงษ์ (2539: 14); ทวศีกัดิ ์ จนิดานุรกัษ์. (2545: 53-55); ทาบา (Taba. 

1962: 454); เซเลอร;์ และอเลก็ซานเดอร ์(Saylor; & Alexander. 1974: 7); และโอลวิา (Oliva. 

1992: 26) ส่วนกรมวชิาการ (2540: 33); และกู๊ด (Good. 1973: 57) ไดใ้หค้วามหมายของการ

พฒันาหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกนั คอื เป็นการปรบั หรอืเปลีย่นแปลงกจิกรรมการเรยีนการสอน หรอื

เพิม่เตมิรายละเอยีดเน้ือหาวชิา ใหม้คีวามเหมาะสมกบัโรงเรยีนมากยิง่ขึน้    

       ดงันัน้จากความหมายของการพฒันาหลกัสตูรทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรปุไดว้่าการพฒันา

หลกัสตูรเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื 1) การสรา้งหลกัสตูรขึน้มาใหมโ่ดยไมม่หีลกัสตูรเดมิ และ      

2) การปรบัปรงุหลกัสตูรเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหม้คีวามเหมาะสม หรอืดยีิง่ขึน้  

 3.6 แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูร   

 เมคเนอรก์นีย ์และ เฮอรเ์บริท์ (McNergney; & Herbert. 1998: 145-146) ไดก้ล่าวถงึ

แนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ไวว้่า นกัปรชัญากลุ่มน้ีจะ

ใหค้วามสนใจเกีย่วกบัการเคารพ การเอาใจใส่ และความเมตตาแก่ผูเ้รยีน โดยมคีวามเชื่อว่ามนุษยม์ี

ความสามารถทีจ่ะยอมรบัตวัเอง รูจ้กัศกัยภาพของตนเอง การพฒันามนุษยจ์ะมุง่พฒันาดา้นมโนมติ

ของตนเอง ผูเ้รยีนไมค่วรไดร้บัการบงัคบัใหเ้กดิการเรยีนรู้ แต่การเรยีนรูข้องมนุษยต์อ้งเป็นการ
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เรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตัจิรงิ เกดิจากการทดลอง โดยมกีระบวนการเรยีนรูเ้ป็นสิง่สาํคญัในการแสวงหา

ความรู ้ความจรงิและทกัษะต่างๆ ผูเ้รยีนจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ สามารถประเมนิตนเอง และมี

ความสุขกบัการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง   

 นอกจากน้ีวชิยั  วงษ์ใหญ่ (2551: 30-35)  ไดก้ล่าวถงึแนวคดิพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันาหลกัสตูรไวด้งัต่อไปน้ี  

      1. มุง่เน้นการพฒันาทีต่วับุคคล โดยเฉพาะแรงกระตุน้ภายในเป็นความตอ้งการที่จะ 

กระทาํอนัเป็นพืน้ฐานในการพฒันาไปสู่การรูจ้กัตนอนัอุดม  ซึง่ประกอบดว้ย  

  1.1 การรบัรูแ้ละมคีวามสมัพนัธก์บัความจรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไมม่กีารบดิเบอืน

ความจรงิ  

  1.2 การมปีระสบการณ์สุดยอด และอยูใ่นกระบวนการทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดเ้สมอถา้

มเีหตุผลและขอ้มลูเพยีงพอ  

  1.3 การมองตนเองในแงด่แีละมคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเองรวมทัง้

การแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม  

  1.4 การเปิดตนเองพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ รูจ้กัเปลีย่นแปลงเพื่อจะ

นํามาบรูณาการในตนเอง  

  1.5 มคีวามรูส้กึเป็นเพื่อนกบัมนุษย์  

  2. ทฤษฎคีวามตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ จากแนวความคดิของมาสโลว์ เป็น

จดุเริม่ตน้ของการคดิทีม่อีทิธพิลต่อแนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มมนุษยนิยม  การตอบสนองความ

ตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยน์ัน้จะประสบผลสมัฤทธิไ์ดน้ัน้  จะตอ้งมกีารตอบสนองของแต่ละลาํดบั

ขัน้  การจดัหลกัสตูรจะตอ้งมุง่เน้นกระบวนการทีจ่ะส่งเสรมิให้นกัเรยีนบรรลุถงึการรูจ้กัตนอนัอุดม

โดยนกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิใหแ้สดงออก การฝึกปฏบิตัิจรงิ การทดลองเพื่อใหเ้หน็ขอ้ด ี           

สิง่ผดิพลาดและขดีจาํกดั การไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั การมุง่เน้นเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

คน้พบตวัเองนัน้จะเป็นพื้นฐานนําไปสู่การบบรลุประสบการณ์สุดยอด  ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้มี

ลาํดบัขัน้ (Hierarchy of Needs) ความตอ้งการขัน้ตํ่าจะตอ้งไดร้บัการตอบสนองก่อนก่อนมนุษยจ์งึ

จะมคีวามตอ้งการขัน้สงูขึน้ และความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้จะไมเ่ป็นแรงจงูใจอกีต่อไป  

นอกจากน้ี จริาภา เตง็ไตรรตัน์; และคนอื่นๆ (2544: 250-251); ถวลิ  ธาราโภชน์; และศรณัย ์ 

ดาํรสิุข (2547: 135-136); วนิยั เพชรช่วย (ออนไลน์); แอนิตา; และโฮ๊ค (Anita; & Hoek. 2004: 

ออนไลน์); และ โพสตนั (Poston. 2009: ออนไลน์)  ไดก้ล่าวถงึความตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของ 

มาสโลวซ์ึง่สรปุไดด้งัน้ี (ภาพประกอบ 3)  
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ภาพประกอบ 3 ความตอ้งการตามลาํดบัขัน้ของมาสโลว ์

 

 ทีม่า:  ดดัแปลงจาก  Symply Psychology (2012: online) 

 

  2.1 ความตอ้งการทางรา่งกายหรอืทางสรรีะ (Physiological Needs)  คอื ความ 

ตอ้งการพืน้ฐานเพื่อความอยูร่อดของชวีติ ไดแ้ก่ ความตอ้งการปจัจยัสี ่ และความตอ้งการทางเพศ    

เป็นตน้ 

     2.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการทีเ่หนือกว่า

ความตอ้งการอยูร่อด ซึง่มนุษยต์อ้งการเพิม่ความตอ้งการในระดบัทีส่งูขึน้  จะเกดิขึน้เมือ่ความา

ตอ้งการดา้นรา่งกายไดร้บัการตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจแลว้ เช่น ตอ้งการความมัน่คงในการทาํงาน 

ความตอ้งการไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ เป็นตน้   

ความตอ้งการขัน้น้ีจะเกดิขึน้เมือ่ความตอ้งการทางรา่งกายไดร้บัการตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจแลว้  

  2.3 ความตอ้งการความรกัหรอืความตอ้งการทางสงัคม (Belongingness and  

Love Need or Social Needs)  ความตอ้งการทัง้ในแงข่องการใหแ้ละการไดร้บัซึง่ความรกั  ความ

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมูค่ณะ  ความตอ้งการเป็นเจา้ของและมเีจา้ของ ความตอ้งการใหไ้ดก้าร

ยอมรบั เป็นตน้  ความตอ้งการขัน้น้ีจะเกดิขึ้นเมือ่ความตอ้งการความปลอดภยัไดร้บัการตอบสนอง

จนเป็นทีพ่อใจ 

  2.4 ความตอ้งการความนิยมนบัถอืหรอืการยกยอ่ง (Esteem Needs) เป็นความ

ตอ้งการการยกยอ่งจากสงัคม  ตลอดจนเป็นความพยายามทีจ่ะใหม้ีความ สมัพนัธร์ะดบัสงูกบับุคคล

อื่น เช่น ความตอ้งการใหไ้ดก้ารเคารพนบัถอื ความสาํเรจ็ ความรู ้ศกัดิศ์ร ีความสามารถ สถานะทีด่ี

ในสงัคม และมชีื่อเสยีงในสงัคม เป็นตน้ 

ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็สงูสุดในชวีติ 

(Self-Actualization Needs) 

ความตอ้งการความนิยมนบัถอืหรอืการยกยอ่ง 

(Esteem Needs) 

ความตอ้งการความรกัหรอืความตอ้งการทางสงัคม 

 (Belongingness and Love Need or Social Needs) 

ความตอ้งการความปลอดภยั  

(Safety Needs) 

ความตอ้งการทางรา่งกายหรอืทางสรรีะ 

(Physiological Needs) 
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  2.5 ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพแห่งตน หรอื ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็  

สงูสุดในชวีติ (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการสงูสุดแต่ล่ะบุคคล ซึง่ถา้บุคคลใดบรรลุ

ความตอ้งการในขัน้น้ีได ้จะไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นบุคคลพเิศษ เช่น ความตอ้งการทีเ่กดิจากความ  

สามารถทาํทุกสิง่ทุกอยา่งไดส้าํเรจ็ นกัรอ้งหรอืนกัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง เป็นตน้  สามารถกล่าวไดว้่าเป็น

ความตอ้งการทีม่นุษยต์อ้งการจะเป็น ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัผลสาํเรจ็ในเป้าหมายชวีติของตน  และ

ตอ้งการเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตน  

      3. บรูณาการแห่งตน หมายถงึ การมคีวามสมัพนัธท์ัง้ความคดิ ความรูส้กึและ 

การกระทาํ บุคคลทีม่บีรูณาการแห่งตนจะเป็นผูท้ีม่ใีจกวา้ง เขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น ประกอบดว้ย

คุณลกัษณะดงัน้ี  

           3.1 การยอมรบัตนเอง ทาํความเขา้ใจตนเองได ้ 

                      3.2 การพึง่ตนเอง ไมช่อบการพึง่พาอาศยัผูอ้ื่น มคีวามมัน่ใจ  

           3.3 การยอมรบัคนอื่น ทาํความเขา้ใจกบัคนอื่นได้  

                      3.4 การมองเหน็ปญัหารวมทัง้ความสามารถในการแกป้ญัหา  

                      3.5 การยอมรบัฟงัผูอ้ื่น และการยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ  

           3.6 มคีวามเป็นประชาธปิไตย สรา้งสมัพนัธก์บัคนอื่น ใหค้วามรว่มมอืในการเป็น

ผูนํ้า  ผูต้าม และผูป้ระสานงานทีด่ี  

           3.7 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ เป็นอสิระแก่ตวั  

           3.8 รูจ้กัทีจ่ะเปลีย่นค่านิยมได ้ 

                 4. การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิของ  คารล์  โรเจอร ์ 

           4.1 มนุษยม์คีวามสามารถและตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู้ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 

พยายามทีจ่ะจบัตอ้ง ทดลองจากสภาพแวดลอ้ม  

           4.2 มนุษยม์คีวามสามารถแตกต่างกนั ตอ้งคาํนึงถงึการเคารพสทิธแิละพฒันา

ความเป็นมนุษยเ์พื่อใหก้ารเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้และสอดคลอ้งกบัประสบการณ์   

                      4.3 การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ถา้มกีารบงัคบัน้อยหรอืไมบ่งัคบัเลย

จะเรยีนรูไ้ดด้ ีจงึควรหลกีเลีย่งประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่จะทาํใหเ้กดิการขดัแยง้  

                      4.4 ประสบการณ์การเรยีนรูบ้างอยา่งทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิความขดัแยง้หรอื

ความไมส่บายใจ ในบางครัง้อาจจะเป็นไปในทางบวก ถา้ประสบการณ์การเรยีนรูน้ัน้สอดคลอ้งกบั

บทบาทของนกัเรยีนทีเ่ป็นฝา่ยกระทาํและเกดิความมัน่ใจ  

                      4.5 การเสนอทางเลอืกใหน้กัเรยีน การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้จีากประสบการณ์ตรง

และควรมหีลายรปูแบบ  

                      4.6 ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ถา้นกัเรยีนมสี่วนรว่ม มสี่วนรบัผดิชอบและ

ทราบผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนของตน นกัเรยีนจะเกดิความพอใจ  

 



28 

   

          4.7 ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะตอ้งครอบคลุมคนทัง้คน กล่าวคอื การพฒันา 

ทางดา้นความสนใจ อารมณ์ ความรูส้กึ ค่านิยม ไมมุ่ง่เน้นส่งเสรมิพฒันาการใชป้ญัญาอยา่งเดยีว  

                      4.8 ประสบการณ์การเรยีนจะตอ้งส่งเสรมิความคดิอสิระ ความเชื่อมัน่ในตนเอง  

                      4.9 การเรยีนรูจ้ะตอ้งส่งเสรมิวธิกีารเรยีน เน้นการพฒันาตนเอง รกัทีจ่ะเรยีน และ

มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ามความคาดหวงัของตนเอง 

      จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้พบว่าแนวคดิพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรกลุ่มมนุษยนิยมเน้น

การพฒันานกัเรยีนตามความสามารถของแต่ละคน และการบรูณาการแห่งตน และอาศยัการจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูต้ามแนวคดิของคารล์ โรเจอร ์เช่น เชื่อว่ามนุษยม์คีวามสามารถและตอ้งการ

ทีจ่ะเรยีนรู้ มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ พยายามทีจ่ะจบัตอ้ง หรอืทดลองจากสภาพแวดลอ้ม การเรยีนรู้

มคีวามสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม และประสบการณ์การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ถา้นกัเรยีนมสี่วนรว่ม เป็นตน้ 

ซึง่ผูว้จิยัจะนํามาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม(ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) แก่นกัเรยีนซึง่เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัการ

สบืเสาะหาความรูด้ว้ยตนเองผ่านกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั  โดยมคีรทูาํ

หน้าทีเ่ป็นผูอ้ํานวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรยีน 

 3.7 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร 

   รปูแบบของกระบวนการสรา้งหรอืการพฒันาหลกัสตูรส่วนมากจะเป็นรปูแบบตาม

แนวคดิของนกัการศกึษา  ซึง่ผูว้จิยัพอจะสรปุไดด้งัน้ี  

   ไทเลอร ์(Tyler. 1949: 1) ไดใ้หแ้นวคดิทีเ่ป็นหลกัการและเหตุผลในการสรา้งหลกัสตูร  

โดยเน้นว่าการพฒันาหลกัสตูรและการสอนจะตอ้งตอบคาํถามพื้นฐาน 4 ประการ คอื 

1. มคีวามมุง่หมายทางการศกึษาอะไรบา้งที่โรงเรยีนตอ้งการให้นกัเรยีนไดร้บั 

2. มปีระสบการณ์ทางการศกึษาอะไรบา้งทีโ่รงเรยีนควรจดั เพื่อช่วยใหบ้รรลุความ        

มุง่หมายทีก่ําหนดไว้ 

3. จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอยา่งไร จงึจะทาํใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4. จะประเมนิผลการจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอยา่งไร จงึจะทราบว่าบรรลุความ 

มุง่หมายที่วางไว ้

   ส่วนทาบา (Taba. 1962: 12) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการออกแบบ และพฒันาหลกัสตูร  

เพื่อใหเ้ป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพไว้ 7 ขัน้ตอน คอื 

   1. การวนิิจฉยัความตอ้งการจาํเป็น   ผูส้รา้งหลกัสตูรจะตอ้งสาํรวจปญัหา และความ 

จาํเป็นของนกัเรยีนและสงัคม  ตอ้งทราบว่านกัเรยีนและสงัคมตอ้งการอะไร 

  2. การกําหนดวตัถุประสงค์  โดยใชข้อ้มลูจากการวนิิจฉยัความตอ้งการจาํเป็นของ 

นกัเรยีนและสงัคมมากําหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกนั 

 3. การเลอืกเน้ือหาสาระ  เน้ือหาสาระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ และจะตอ้งม ี
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ความถูกตอ้ง  เทีย่งตรง  และมคีวามเชื่อถอืได ้

  4. การจดัลาํดบัเน้ือหาสาระ   การจดัเน้ือหาบรรจใุนหลกัสตูรตอ้งมคีวามต่อเน่ือง   

พจิารณาความเหมาะสมตามลาํดบัก่อน-หลงั  ความยากงา่ย  ตรงกบัวุฒภิาวะและความสนใจของ

นกัเรยีน  ทัง้น้ีเพื่อความสะดวกในการเรยีนรู้ 

  5. การเลอืกประสบการณ์การเรยีนรู ้  ผูส้รา้งหลกัสตูรตอ้งคดิวธิกีารทีจ่ะใหน้กัเรยีนม ี

ปฏสิมัพนัธก์บัความรูท้ีจ่ดัไว ้  โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

  6. การจดัลาํดบัประสบการณ์ในการเรยีนรู้  ตอ้งจดัใหเ้ป็นลาํดบัทีต่่อเน่ืองกนั  

พจิารณาว่าจะจดัประสบการณ์ใดใหก้บันกัเรยีนก่อน - หลงั 

  7. กําหนดสิง่ทีต่อ้งประเมนิและแนวทางในการประเมนิผล   ผูส้รา้งหลกัสตูรตอ้งคดิ 

วธิกีาร หรอืแนวทางในการประเมนิผลหลกัสตูรว่าบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวห้รอืไม่  มอีะไรบา้ง

ทีจ่ะนํามาช่วยในการประเมนิ 

 สาํหรบัเซเลอร;์ อเลก็ซานเดอร;์ และเลวสิ (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981:  

30-31) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการวางแผนหรอืพฒันาหลกัสตูร ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 1. การกําหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอบเขต โดยอาศยัขอ้มลูพืน้ฐาน 4  ดา้น  

คอื พฒันาการส่วนบุคคล  สมรรถภาพทางสงัคม  ทกัษะทางดา้นการเรยีนรู้อยา่งต่อเน่ือง และความ

ชาํนาญพเิศษเฉพาะทาง แต่อาจมขีอ้มลูดา้นอื่นประกอบไดด้ว้ย  เช่น ความตอ้งการของชุมชน  

แนวคดิทางปรชัญา และความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  เป็นตน้ 

  2. การออกแบบหลกัสตูร  ผูส้รา้งหลกัสตูรจะตอ้งคดัเลอืกเน้ือหา  จดัลาํดบัเน้ือหา  

และจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกนั โดยพจิารณาขอ้มลูทางดา้นสภาพแวดลอ้ม 

การเมอืง สงัคม  ธรรมชาตขิองวชิา และความตอ้งการของนกัเรยีนประกอบการตดัสนิใจ 

  3. การนําหลกัสตูรไปใช้ / ขัน้การสอน  เป็นการนําหลกัสตูรไปสู่การปฏบิตั ิ โดย

ผูส้อนมบีทบาทในการวางแผนการจดัการเรยีนการสอน เลอืกวธิสีอน  สื่อการสอน  และจดั

ประสบการณ์ทีจ่ะช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ามเน้ือหาทีว่างไว้    

  4. การประเมนิหลกัสตูร เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการพฒันาหลกัสตูร โดยผูพ้ฒันา

หลกัสตูรและผูส้อนจะเป็นผูเ้ลอืกวธิกีารประเมนิหลกัสตูร  โดยประเมนิผลรวมของการใชห้ลกัสตูรทัง้

โรงเรยีน  คุณภาพทางการสอน และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  ซึง่จะนําผลการประเมนิมา

พจิารณาว่าควรจะปรบัปรงุ  แกไ้ขหลกัสตูรในส่วนใด  จะยงัคงใชต่้อไปหรอืไม ่ 

 นอกจากน้ี สงดั อุทรานนัท ์(2532: 38-43) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรไว ้ 

7 ขัน้ตอน คอื 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานพื่อการพฒันาหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูรจะตอ้ง

คาํนึงถงึขอ้มลูพืน้ฐาน ทัง้ทางประวตัแิละปรชัญาการศกึษา ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ มลูเกีย่วกบันกัเรยีน  

ขอ้มลูทางสงัคมและวฒันธรรม และข้อมลูเกีย่วกบัธรรมชาตขิองเน้ิอหาวชิา  
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 2. การกําหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  เพื่อมุง่แกป้ญัหาและสนองความตอ้งการที่

ไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

 3. การคดัเลอืกและจดัเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรยีนรู ้เน้ือหาสาระ และ 

ประสบการณ์การเรยีนรู้เป็นสิง่ทีส่าํคยัมาก เพราะทีเ่ป็นสื่อกลางทีจ่ะพานกัเรยีนไปสู่จดุหมายทีไ่ด้

กําหนดไว ้

 4. การกําหนดมาตรการวดัและการประเมนิผล  เป็นการกําหนดใหท้ราบว่า  จะวดั

และประเมนิไรบา้งจงึจะสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูร  ซึง่ประกอบดว้ย การทดลองใช้

หลกัสตูร การประเมนิหลกัสตูรฉบบัรา่ง  และการปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนการนําไปใช ้ 

 5. การนําหลกัสตูรไปใช ้ เป็นการนําหลกัสตูรไปสู่ภาคปฏบิตั ิหรอืนําไปสู่การเรยีนกร

สอนในโรงเรยีน  ตอ้งอาศยักระบวนการและกจิกรรมหลายอยา่ง  เช่น  การจดัทาํเอกสารและคู่มอื

การใชห้ลกัสตูร การเตรยีมบุคลากร การบรหิารและการบรกิารหลกัสตูร  การสอนตามหลกัสตูร  

การนิเทศและตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร เป็นตน้ 

 6. การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร  เป็นการประเมนิเพื่อใหท้ราบว่าผลติผลทีไ่ดจ้าก

หลกัสตูรเป็นไปตามเจตนารมณ์หรอืจดุมุง่หวงัของของสงัคมและนกัเรยีนเพยีงใด  และถา้พบ

จดุบกพรอ่งจะไดป้รบัปรงุแกไ้ขต่อไป 

 7. การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงหลกัสตูรทีใ่ชอ้ยูใ่หม้ี

ความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมมากขึน้   

 จากรปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของนกัการศกึษาดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่พบว่ามบีาง

ขัน้ตอนทีเ่หมอืนกนั และบางขัน้ตอนมคีวามแตกต่างกนัอยูบ่า้ง ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ปรยีบเทยีบขัน้ตอนใน

การพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของนกัการศกึษาดงักล่าวไว้ดงัตาราง 1 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดส้รปุถงึ

ขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของนกัการศกึษาดงักล่าวไว ้4 ขัน้ตอน เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

โดยขัน้ตอนดงักล่าวประกอบดว้ย 1) การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 2) การสรา้งหลกัสตูร  3) การทดลอง

ใชห้ลกัสตูร  และ 4) การประเมนิผลและปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร 
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ตาราง 1 สรปุขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิของนกัการศกึษาบางท่าน 

 

นักการศึกษา 

ผูวิ้จยั 
ไทเลอร ์(Tyler. 1949) ทาบา(Taba. 1962) 

เซเลอร;์  อเลก็ซานเดอร;์ และ     

เลวิส (Saylor; Alexander; & 

Lewis. 1981) 

สงดั อทุรานันท ์(2532) 

1. การคดัเลอืกวตัถุประสงค ์

2. การคดัเลอืกประสบการณ์ 

3. การจดัลาํดบัประสบการณ์ 

4. การประเมนิผล 

 

1. การวนิิจฉยัความตอ้งการ 

2. การกาํหนดจุดประสงค ์

3. การคดัเลอืกเน้ือหา 

4. การจดัลาํดบัเน้ือหา 

5. การเลอืกสรรประสบการณ์ 

การเรยีนรู ้

6. การจดัประสบการณ์การ 

เรยีนรู ้

7. การกาํหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ   

และวธิกีารประเมนิ 

1. การกาํหนดเป้าประสงค ์ 

จุดประสงค ์และขอบเขต 

2. การออกแบบหลกัสตูร 

3. การนําหลกัสตูรไปใช ้

4. การประเมนิหลกัสตูร 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

2. การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

3. การคดัเลอืกและจดัเน้ือหา และ

ประสบการณ์การเรยีนรู ้

4. การกาํหนดมาตรการวดัและ

ประเมนิผล 

5. การนําหลกัสตูรไปใช ้

6. การประเมนิผลหลกัสตูร 

7. การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร 

1. การศกึษาขอ้มลู

พืน้ฐาน 

2. การสรา้งหลกัสตูร 

3. การทดลองใช้

หลกัสตูร 

4. การประเมนิผลและ

ปรบัปรุงแกไ้ข

หลกัสตูร 
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 3.8 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรจากงานวิจยั   

จากการศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรจากงานวจิยัของ พนูสุข  อุดม (2546);  

วบิลูย ์นุชประมลู (2547); Chanawat Bunnag (2005);  เชษฐ ์ศริสิวสัดิ ์(2550); ทกัษณิา เครอืหงส ์

(2550); เสาวลกัษณ์  โรมา (2551); Parinda Limpanont (2011); และ Chaninan Pruekpramool 

(2011)  พบว่างานวจิยัเหล่าน้ีมกีระบวนการในการพฒันาหลกัสตูรคลา้ยคลงึกนั ซึง่ผูว้จิยัสามารถ

สรปุเป็นขัน้ตอนไดด้งัน้ี คอื 1) ขัน้การสาํรวจหรอืศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบันํามาใชใ้นการพฒันา

หลกัสตูร ซึง่ส่วนใหญ่ศกึษาขอ้มลูจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  สอบถามความคดิเหน็จากบุคคล

ทีเ่กีย่วขอ้ง  2) ขัน้การสรา้งเอกสารหลกัสตูร จะประกอบดว้ยการรา่งหลกัสตูร การตรวจสอบโครง

รา่งหลกัสตูร การปรบัปรงุโครงรา่งหลกัสตูร  3) ขัน้การทดลองใชห้ลกัสตูร เป็นการนําหลกัสตูรไป

ใชใ้นสถานการณ์จรงิเพื่อประเมนิประสทิธภิาพหรอืหาคุณภาพของหลกัสตูร  ในขัน้น้ีพบว่าการ

ทดลองใชห้ลกัสตูรกบักลุ่มตวัอยา่งจะม ี2 ลกัษณะ คอื ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดยีวมกีารวดัผลก่อน

เรยีนและหลงัเรยีน กบัใชก้ลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มโดยกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง สอนโดยใชห้ลกัสูตรที่

พฒันาขึน้อกีกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม  และขัน้สุดทา้ย 4) คอืการแกไ้ขปรบัปรงุหลกัสตูรตามขอ้มลูทีไ่ด้

จากการทดลองใชห้ลกัสตูรเพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ 

  สาํหรบัส่วนประกอบของโครงสรา้งหลกัสตูร  จากการศกึษางานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้

แสดงดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 การวเิคราะหส์่วนประกอบของหลกัสตูรจากงานวจิยั   

     ส่วนประกอบของหลกัสูตร 
ผูพ้ฒันา 

1 2 3 4 5 6 7 8 ผูวิ้จยั หมายเหต ุ

1. ชื่อหลกัสตูร          1 = พนูสขุ  อุดม (2546) 

2 =  วบิลูย ์นุชประมลู (2547) 

3 = Chanawat Bunnag (2005) 

4 = เชษฐ ์ ศริสิวสัดิ ์(2550) 

5 = ทกัษณิา  เครอืหงส ์(2550) 

6 = เสาวลกัษณ์  โรมา (2551) 

7 = Parinda Limpanont (2011) 

8 = Chaninan Pruekpramool (2011) 

 

2. คาํแนะนําการใชห้ลกัสตูร    - - - - -  

3. ทีม่าและความสาํคญั , ความตอ้งการ   -    - -  

4. หลกัการ          

5. เป้าหมาย  - -  -   -  

6. จุดมุ่งหมาย , วตัถุประสงค ์       -   

7. คาํอธบิายรายวชิา - -  - - - - - - 

8. มาตรฐานการเรยีนรู ้, ตวัชีว้ดั          

9. สาระการเรยีนรู,้ เน้ือหา          

10. ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั, จุดประสงค ์

     การเรยีนรู ้

 -  -    -  

11. หน่วยการเรยีนรู ้, หวัขอ้เรื่อง  -  -      

12. แนวทางการจดัการเรยีนรู ้, กระบวนการ 

     เรยีนรู ้
     -    

13. กจิกรรมการเรยีนรู ้          

14. สือ่ประกอบการเรยีนรู ้ -    - -    

15. การวดัและประเมนิผล          
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            จากทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหส์่วนประกอบของหลกัสตูร ในงานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ สามารถ

สงัเคราะหเ์ป็นส่วนประกอบของโครงรา่งหลกัสตูร สิง่แวดลอ้มศกึษา แบบบรูณาการ ทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน โดยมสี่วนประกอบดงัน้ี  

1. ชื่อหลกัสตูร 

2. สภาพปญัหาและความจาํเป็น 

3. หลกัการของหลกัสตูร 

4. เป้าหมายของหลกัสตูร 

5. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

6. มาตรฐานการเรยีนรู ้ และตวัชีว้ดั 

7. เน้ือหา / สาระการเรยีนรู้ 

8. จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

9. รปูแบบการจดัการเรยีนรู้ 

10. ระยะเวลาการจดัการเรยีนรู้ 

11. สื่อประกอบการเรยีนรู้ 

12. การวดัและประเมนิผล 

 

4. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูร 

  4.1 ความหมายของการประเมินหลกัสตูร  

  เซเลอร,์ อเลก็ซานเดอร;์ และเลวสิ (Saylor, Alexander; & Lewis. 1981: 317);    

ชมพนัธุ ์กุญชร ณ อยธุยา (2540: 39-40); นิรมล ศตวุฒ ิ(2543: 105); ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ 

(2549: 127); ฆนทั  ธาตุทอง (2553: 318); และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 291) ไดก้ล่าวถงึ

ความหมายของการประเมนิหลกัสตูร  ซึง่สรปุไดว้่า การประเมนิหลกัสตูร หมายถงึ การตดัสนิ

คุณค่าของหลกัสตูรเพื่อดวู่าหลกัสตูรนัน้ไดบ้รรลุผลตามจดุมุง่หมายทีก่ําหนดไว้หรอืไม ่ มคีวาม

เหมาะสมกบันกัเรยีนหรอืไม่ หรอืวธิกีารจดัการเรยีนการสอน และสื่ออุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบั

นกัเรยีนหรอืไม ่โดยพจิารณาจากองคป์ระกอบของหลกัสตูรในดา้นต่างๆ เช่น จดุมุง่หมาย 

เน้ือหาวชิา กจิกรรมการเรยีนการสอน อุปกรณ์สื่อการเรยีน ส่วนวชิยั วงษ์ใหญ่ (2551: 217) ได้

กล่าวไวว้่าการประเมนิหลกัสตูรเป็นการทบทวนเกีย่วกบัคุณภาพของหลักสตูรโดยใชผ้ลการวดัใน

แงม่มุต่างๆ ของสิง่ทีจ่ะประเมนินํามาพจิารณารว่มกนั เช่น ตวัเอกสาร หลกัสตูร วสัดุหลกัสตูร 

กระบวนการเรยีนการสอน ตวันกัเรยีน ความคดิเหน็ของผูใ้ชห้ลกัสตูร และความคดิเหน็จากผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในชุมชน เป็นตน้ และโดยทัว่ไปการประเมนิหลกัสตูรมจีดุมุง่หมายใหญ่อยู ่2 ประการ คอื 

1) การประเมนิเพื่อการปรบัปรงุ และ 2) การประเมนิเพื่อสรปุผลว่าคุณค่าของการพฒันาหลกัสตูรมี

ความเหมาะสมหรอืไม ่โดยแนวทางในการประเมนิหลกัสตูรสามารถทาํได ้3 ระยะ ดว้ยกนั คอื  
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1) ระยะการสรา้งและพฒันาหลกัสตูร  2)ระยะการนําหลกัสตูรไปใช ้ และ 3) ระยะการตดิตาม

ประเมนิหลกัสตูรทัง้ระบบ นอกจากน้ี ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ (2554: 46) ใหค้วามหมายของการ

ประเมนิหลกัสตูรไวด้งัน้ี คอื เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าหลกัสูตรทีด่าํเนินการและใชอ้ยู่เป็น

อยา่งไร มจีดุอ่อนจดุแขง็อยูท่ีไ่หนบา้ง เพื่อทีจ่ะแกไ้ขปรบัปรงุในส่วนทีเ่ป็นจดุอ่อน และเสรมิจดุแขง็

ใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

  ดงันัน้จากความหมายของการประเมนิหลกัสตูรทีก่ล่าวมา สามารถสรปุไดว้่าการ

ประเมนิหลกัสตูรเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรจากองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อพจิารณาความ

เหมาะสม หาจดุเด่น จดุอ่อนของหลกัสตูร หรอืเพื่อทาํการปรบัปรงุและและพฒันาหลกัสตูรใหม้ี

ความเหมาะสมยิง่ขึน้ และเพื่อการพจิารณาคุณค่าของหลกัสตูรนัน้ๆ ว่าบรรลุจดุมุง่หมายทีก่ําหนด

ไวห้รอืไม ่เพยีงใด   

 4.2  จดุมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูร 

      นิรมล  ศตวุฒ ิ(2543: 105-106); สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 58); ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์  

(2549: 128); ฆนทั ธาตุทอง (2553: 321); และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 293)  ไดก้ล่าวถงึ

จดุมุง่หมายของการประเมนิหลกัสตูร ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  คอื 

1. เพื่อหาคุณค่าของหลกัสตูร  โดยดพูจิารณาว่าหลกัสตูรทีจ่ดัทาํขึน้สามารถสนอง 

วตัถุประสงคท์ีห่ลกัสตูรนัน้ตอ้งการไดห้รอืไม ่ และสนองความตอ้งการของนกัเรยีนและสงัคม

อยา่งไร 

2. เพื่ออธบิายและพจิารณาว่าลกัษณะของส่วนประกอบต่างๆ ของหลกัสตูรในแง่ 

ต่างๆ เช่น หลกัการ  จดุมุง่หมาย  เน้ือหาสาระ กจิกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรยีนการสอน  

และการวดัผลสอดคลอ้งกนัหรอืไม ่ หรอืสนองความตอ้งการหรอืไม ่ 

3. เพื่อตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณภาพดหีรอืไม ่เหมาะสมหรอืไมก่บัการนําไปใช้ 

มขีอ้บกพรอ่งทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขอะไรบา้ง   

4. เพื่อตดัสนิใจว่า การบรหิารงานดา้นวชิาการ และการบรหิารงานดา้นหลกัสตูร 

เป็นไปในทางทีถู่กตอ้งหรอืไม ่ มสี่วนใดทีต่องปรบัปรงุแกไ้ข 

5. เพื่อตดิตามผลผลติจากหลกัสตูร  คอืนกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

หลงัจากการผ่านกระบวนการทางการศกึษามาแลว้ตามหลกัสตูรว่าเป็นไปตามความมุง่หวงัหรอืไม่  

6. เพื่อหาความตอ้งการทีจ่าํเป็น  เพื่อเลอืกแนวทางกาสรา้งหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของกลุ่ม  โดยประเมนิเพื่อใหไ้ดท้างเลอืกก่อนทีจ่ะมตีวัหลกัสตูร 

  จากการศกึษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูรดงักล่าวขัน้ตน้  ทาํให้

ผูว้จิยัไดแ้นวทางในการประเมนิหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้ 

นอกหอ้งเรยีน เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรฯ ทีเ่หมาะต่อการนําไปใช้ดงัน้ี คอื 

  1. การประเมนิก่อนนําหลกัสตูรไปใช ้ เป็นการประเมนิทีอ่ยูใ่นลกัษณะของการยดึ

จดุมุง่หมายเป็นสาํคญั  ซึง่เป็นการประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรฯ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ จากผูเ้ชีย่วชาญ
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ดา้นหลกัสตูร และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา  โดยทาํการประเมนิในแงข่องความสอดคลอ้ง

ของส่วนประกอบหลกัสตูร  และการประเมนิความเหมาะสมของส่วนประกอบหลกัสตูร 

       2. การประเมนิหลงันําหลกัสตูรไปใช ้เป็นการประเมนิเพื่อตอ้งการทีจ่ะทราบว่า

กจิกรรมต่างๆ ทีอ่อกแบบไวใ้นหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีนเพยีงใด เมือ่ดาํเนินการใชแ้ลว้

มปีญัหาและอุปสรรคอะไรบา้ง และยงัเป็นการประเมนิว่านกัเรยีนบรรลุสมรรถภาพต่างๆ ทีห่ลกัสตูร

ตอ้งการหรอืไม ่ มากน้อยเพยีงใด   

 

5. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหลกัสตูรบรูณาการ (Integrated Curriculum) 

  5.1 ความหมายของหลกัสตูรบรูณาการ   

  วชิยั ดสิสระ (2535: 24); สุนีย ์ ภู่พนัธ ์(2546: 147); ชวลติ  ชกูําแพง (2551: 26); 

และ  บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 48)ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรบรูณาการทีส่อดคลอ้งกนั คอื เป็น

หลกัสตูรทีร่วบรวมประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆ เขา้ดว้ยกัน ประสบการณ์ดงักล่าวเป็น

ประสบการณ์ทีค่ดัเลอืกจากหลายสาขาวชิาแลว้จดัเป็นกลุ่ม หรอืหมวดประสบการณ์ เป็นการ  

บรูณาการเน้ือหาเขา้ดว้ยกนัเพื่อช่วยให้นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์สมัพนัธแ์ละต่อเน่ืองอนัมคีุณค่า

ต่อการดาํรงชวีติ ส่วนธาํรง บวัศร ี(2542: 198, 200); และ ฆนทั ธาตุทอง (2550ข: 21) ไดก้ล่าวไว้

ว่าหลกัสตูรบรูณาการเป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันามาจากหลกัสตูรกวา้งโดยการนําเอาเน้ือหาของวชิาต่างๆ 

มาหลอมรวมกนัทาํใหค้วามเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละวชิาหมดไป เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้น

พุทธพิสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั    

  นอกจากน้ีจาคอบส ์(Jacobs. 1989: 16-17); วอลค์เกอร ์(Walker. 1995: 1);  

ฮาคแลนด ์(Aceland. 1967; อา้งองิจาก McNergney; & Herbert. 1998 : 377); พมิพนัธ ์เดชะคุปต์; 

และพเยาว ์ ยนิดสีุข (2548ข: 4); สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2548: 6); ราชบณัฑติยสถาน (2553: 177) 

จอหน์เสน (Johnsen. 1994: 37 อา้งองิจาก สมจติ สวธนไพบลูย ์และคนอื่นๆ. 2550: 28) ไดใ้ห้

ความหมายของหลกัสตูรบรูณาการ ซึง่สรปุไดว้่าหลกัสตูรบรูณาการเป็นหลกัสตูรทีม่กีารนําเอา

เน้ือหาวชิาต่างๆ  ในหลายๆ วชิามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั ตัง้แต่ 2 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ หรอื 2 

วชิา ขึน้ไป หรอืกลุ่มสาระวชิาเดยีวกนั โดยจดัเป็นหน่วยการเรยีนรูภ้ายใตห้วัเรือ่ง (Theme) หรอื

ปญัหาทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาอยา่งสมดุลและเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ ส่วนโอลวิา(Oliva.1992: 

517); และทราเวริส์; และโรแนล (Travers; & Ronald. 1990: 9) ไดก้ล่าวถงึการบรูณาการหลกัสตูร

ทีส่อดคลอ้งกนั คอืเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาหลกัสตูรซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการรวมเน้ือหาของ

สาระวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั หรอืการจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม้คีวามสมัพนัธก์นั  โดยขึน้อยูก่บั

ธรรมชาตขิองวชิา ธรรมชาตขิองนกัเรยีน  และวตัถุประสงคข์องการศกึษา    

  ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรปุไดว้่า “หลกัสตูรบรูณาการ” หมายถงึ 

หลกัสตูรทีม่กีารออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารนําเอาความรูจ้ากวชิาต่างๆ  ตัง้แต่

สองวชิาขึน้ไปทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงกนัมาผสมผสานกนัทัง้เน้ือหาวชิาและกจิกรรมการเรยีน
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การสอน  โดยเน้นกระบวนการเรยีนรู้ทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจรงิของ

นกัเรยีน  และนกัเรยีนสามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั และยงั

สามารถส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีนไดด้ว้ย 

 5.2 แนวคิดการจดัหลกัสตูรแบบบรูณาการ  

ธาํรง  บวัศร ี(2542: 198-200); สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 148-149); และบุญเลีย้ง ทุมทอง 

(2553: 149-152)  ไดก้ล่าวถงึแนวคดิการจดัหลกัสตูรแบบบรูณาการทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่สรปุไดด้งัน้ี  

1. เหตุผลทางจติวทิยาและวชิาการ 

1.1 โดยธรรมชาตขิองเดก็ จะมคีวามสนใจ หรอืมคีวามกระตอืรอืร้นในการทีจ่ะ 

แสวงหาความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจสิง่ต่างๆ อยูเ่สมอ  สมองของเดก็จะไมจ่าํกดัอยูก่บัการเรยีนรู้

วชิาใดวชิาหน่ึงเป็นส่วนๆ  ดว้ยเหตุน้ีการหลกัสตูรบรูณาการจงึเป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะสม  สามารถ

สนองความตอ้งการของเดก็ หรอืนกัเรยีนได ้

1.2 พฒันาการทางปญัญาของเดก็จะดาํเนินไปดว้ยดเีมือ่เดก็หรอืนกัเรยีนไดร้บั 

ประสบการณ์ดว้ยตนเอง  ยิง่ประสบการณ์มคีวามหลากหลายมากเพยีงใด โอกาสในการพฒันาการ

กย็ิง่มากขึน้ เมือ่พจิารณาหลกัสตูรบรูณาการทีม่ลีกัษณะครอบคลุมหลายวชิา จงึเป็นหลกัสตูรที่

ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดม้ปีระสบการณ์หลายดา้น 

1.3 หลกัสตูรบรูณาการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดส้มัผสักบัสื่อการเรยีนการสอน 

หลายๆ อยา่ง  และทาํใหม้โีอกาสแกป้ญัหาดว้ยตนเอง  ซึง่เป็นการสนบัสนุนการเรยีนรู ้

2. เหตุผลทางสงัคมวทิยา 

  การศกึษาจะเกดิผลดทีีสุ่ดเมือ่ช่วยใหน้กัเรยีนสามารถตอบปญัหาใน 

ชวีติประจาํวนัได ้ ซึง่สามารถพบไดใ้นหลกัสตูรบรูณาการ เน่ืองจากมกีารประสานสมัพนัธร์ะหว่าง

วชิาต่างๆ มกีารใชป้ญัหาหรอืกจิกรรมเป็นศูนยก์ลาง เป็นผลให้นกัเรยีนไดร้บัความรู ้ ทกัษะ  และ

เจตคตติามความตอ้งการของชวีติ 

3.  เหตุผลทางการบรหิาร 

 หลกัสตูรบรูณาการช่วยลดตําราเรยีนลง  คอืแทนทีจ่ะแยกเป็นตําราสาํหรบัแต่ละ 

วชิา ซึง่ตอ้งใชต้ําราหลายเล่มกอ็าจรวมเน้ือหาของหลายวชิาไวใ้นตําราเล่มเดยีวกนั  และยงัทาํให้

เป็นทีน่่าสนใจมากขึน้ดว้ย 

               จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าแนวคดิในการจดัหลกัสตูรแบบบรูณาการตอ้งคาํนึงถงึ

ธรรมชาตขิองนกัเรยีน ประสบการณ์ หรอืสาระความรูท้ี่จะจดัใหก้บันกัเรยีนตอ้งสนองความตอ้งการ

ของนกัเรยีน โดยมคีวามสมัพนัธก์บัการนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั อาจจะใชป้ญัหาหรอื

กจิกรรมเป็นศูนยก์ลาง  ทัง้น้ีเพื่อให้นกัเรยีนมพีฒันาการทางปญัญาและมโีอกาสการแกป้ญัหาดว้ย

ตนเอง    
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 5.3 ลกัษณะของการบรูณาการหลกัสตูร 

 ธาํรง บวัศร ี(2542: 200-201; สาํล ี รกัสุทธ;ิ และคนอื่นๆ (2544: 25); และ    

บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 152-153) ไดเ้สนอลกัษณะของการบรูณาการไว ้ 5 ลกัษณะ ซึง่สรปุ

รายละเอยีดไดด้งัน้ี  

 1. บรูณาการระหว่างความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้  เน่ืองจากองคป์ระกอบที่

สาํคญัของหลกัสตูร คอื ความรูแ้ละกระบวนการ ในสภาพสงัคมปจัจบุนัปรมิาณความรูม้มีาก  ปญัหา

สงัคมมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้ ถา้จะใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพจงึจาํเป็นตอ้งใหก้ระบวนการ

การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกบัความรู้ การจดัหลกัสตูรจงึเปลีย่นจากการทีเ่น้นความรูม้า

เน้นกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อใหน้กัเรยีนพฒันาวธิกีารแสวงหาและการไดม้าซึง่ความรูท้ีต่อ้งการโดย

กระบวนการของการกระทาํ หมายความว่า นกัเรยีนจะตอ้งทราบว่าตนจะแสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งไร

และดว้ยกระบวนการอยา่งไร 

 2. บรูณาการระหว่างพฒันาการดา้นความรูแ้ละพฒันาการดา้นจติใจ  เน่ืองจาก

สภาพความเป็นจรงิของกระบวนการเรยีนการสอน  จดุประสงคข์องการศกึษาดา้นจติพสิยั (Affective 

Domain) ไดร้บัความสนใจน้อยกว่าดา้นพุทธพิสิยั (Cognitive Domain) ซึง่โดยหลกัการแลว้จะตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัเท่าเทยีมกนั ถา้นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ทีส่รา้งความรูส้กึพงึพอใจและประทบัใจ ก็

จะมุง่มัน่ในการเรยีนและเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้การบรูณาการหลกัสตูรจงึควร 

บรูณาการการจดัการศกึษาทัง้ดา้นความรูแ้ละดา้นจติใจ  

 3. บรูณาการระหว่างความรูแ้ละการกระทาํ  การแยกความรูอ้อกจากการกระทาํ

จะเป็นการแบ่งหลกัสตูรออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหน่ึงอยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ และอกีส่วนหน่ึงอยู่

บนพืน้ฐานของการกระทาํ แต่ทัง้สองส่วนกเ็กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาเดยีวกนั ดงันัน้ จงึควรบรูณาการ

ความรูแ้ละการกระทาํเขา้ดว้ยกนั 

 4. การบรูณาการระหว่างสิง่ที่อยูใ่นหอ้งเรยีนกบัสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นชวีติประจาํวนัของ

นกัเรยีน  สิง่หน่ึงทีจ่ะพสิจูน์ไดว้่าหลกัสตูรดหีรอืไม่ คอืผลทีเ่กดิต่อคุณภาพชวีติของนกัเรยีน  ใน

การบรูณาการเน้ือหาวชิาต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิสิง่ทีส่อนควรมคีวามหมายและ

ช่วยเหลอืนกัเรยีนในการปรบัปรงุคุณภาพชวีติภายนอกโรงเรยีนได้ 

 5. การบรูณาการระหว่างวชิาต่างๆ เป็นวธิกีารเพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาวชิาใหมท่ีม่คีวาม 

สมัพนัธก์นัเชื่อมโยงเขา้เป็นเรือ่งเดยีวกนั เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู้ และเกดิเจตคตติามทีต่อ้งการ 

หรอืโดยกําหนดปญัหาเป็นหวัขอ้ แลว้กําหนดหลกัสตูรหรอืโปรแกรมการเรยีนการสอนขึน้ โดย

อาศยัเน้ือหาของหลายๆ วชิามาช่วยในการแกป้ญัหานัน้ การบรูณาการในลกัษณะน้ีเป็นรปูแบบที่

สาํคญัและนิยมใชก้นัมาก 

 จากลกัษณะของการบรูณาการหลกัสตูรทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจ

รปูแบบ ของการบรูณาการระหว่างวชิาต่างๆ  โดยเป็นการบรูณการเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนรู้

ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เพื่อใหไ้ดเ้น้ือหาวชิา 
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และกจิกรรมการเรยีนรู้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเชื่อมโยงเขา้เป็นเรือ่งเดยีวกนั ซึง่จะส่งเสรมิใหน้กัเรยีน

ไดรู้ส้ ิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม) ตามตอ้งการ  

 5.4 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  

      ยเูนสโก (UNESCO.1981 อา้งองิจาก พนูสุข อุดม. 2546: 61-63)  ไดก้ล่าวไวว้่าการ

พฒันาหลกัสตูรบรูณาการประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน คอื 

  1. การกําหนดวตัถุประสงค์   

        การกําหนดวตัถุประสงค์จาํเป็นทีจ่ะตอ้งกําหนดตถุประสงคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงในรปู

ของศกัยภาพทีค่าดหวงัว่าจะเกดิขึน้กบันกัเรยีน เพื่อใหว้ตัถุประสงคท์ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา

หลกัสตูรไปใชส้ามารถแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนในผลของการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้  นอกจากนัน้การ

กําหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนยงัเป็นพืน้ฐานในการเลอืกเน้ือหาสาระและการกําหนด

ประสบการณ์การเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีน รวมทัง้การประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ย  การกําหนด

วตัถุประสงคม์ขี ัน้ตอนดงัน้ี 

    1.1 การวเิคราะหค์วามตอ้งการและพฤตกิรรมเดมิของนกัเรยีน หลกัสตูร

การศกึษาจะเกีย่วขอ้งกบัประสบการณ์การเรียนรูซ้ึง่นกัเรยีนจะนําไปพฒันาตนเองในการมี

ปฏสิมัพนัธก์บัโลก ดงันัน้ นกัออกแบบหลกัสตูรจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาแรงผลกัดนัทัง้หมดทีจ่ะมี

อทิธพิลต่อธรรมชาตขิองประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัเรยีน ขอ้ความรูเ้กีย่วกบัความตอ้งการของ

นกัเรยีนเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัมากในหลกัสตูรบรูณาการซึง่มจีดุมุง่หมายเพื่อจดัการศกึษาบน

พืน้ฐานของประสบการณ์ในชวีติจรงิ และสภาพแวดลอ้มของนกัเรยีน  

    1.2 การกําหนดจดุมุง่หมายหรอืเป้าหมายของหลกัสตูรอยา่งกวา้งๆ  จากขอ้มลู

ความตอ้งการของนกัเรยีนและชุมชน สามารถกําหนดจดุมุง่หมายหรอืเป้าหมายของหลกัสตูรอยา่ง

กวา้งๆ ได ้

    1.3 การกําหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะของการสอน วตัถุประสงคข์องการสอนเป็น

ขอ้ความทีอ่ธบิายถงึผลการเรยีนรูใ้นลกัษณะทีถู่กตอ้งชดัเจนและไมค่ลุมเครอื ควรกําหนด

วตัถุประสงคใ์นลกัษณะทีเ่ป็นแบบแผนของพฤตกิรรมหรอืความสามารถที่นกัเรยีนควรจะสามารถ

แสดงใหเ้หน็ไดภ้ายหลงัจากทีไ่ดผ้่านประสบการณ์การเรยีนรูอ้ยา่งสมบรูณ์การกําหนดวตัถุประสงค์

ของการสอนเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ดในกระบวนการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  

วตัถุประสงคท์ีไ่มช่ดัเจนจะทาํใหเ้กดิความยากลาํบากในการประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน 

รวมทัง้ยากในการประเมนิหลักสตูร นอกจากน้ีการเลอืกและออกแบบประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่

เหมาะสม การตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัลาํดบักจิกรรมหรอืงานการเรยีน  เน้ือหาสาระ และการเลอืก

กลวธิกีารสอนยงัขึน้อยูก่บัขอ้ความทีเ่ป็นลกัษณะของแนวทางปฏบิตัขิองวตัถุประสงคข์องการสอน

อกี 
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  2. การออกแบบประสบการณ์การเรยีนรู้ มขีัน้ตอน ดงัน้ี 

    2.1 การเลอืกและการจดัเน้ือหาสาระ 

  เน้ือหาสาระของการศกึษาโดยวธิกีารบรูณาการนัน้กําหนดขึน้จาก

สภาพแวดลอ้ม และเน้นทีป่ระสบการณ์และสภาพการณ์ในชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน ขอ้มลูจากการ 

ศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าเมือ่นกัเรยีนเจรญิเตบิโตและมวีุฒภิาวะมากขึน้ แนวคดิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มกจ็ะ

เพิม่มากขึน้ดว้ย ในวยัเดก็นกัเรยีนจะสนใจอยูเ่พยีงครอบครวัของตนเอง ต่อมากจ็ะใหค้วามสนใจกบั

โรงเรยีน ชุมชน สงัคม ประเทศชาต ิและสงัคมโลกตามลาํดบั ดงันัน้ การจดัเน้ือหาสาระจงึตอ้งจดัให้

สอดคลอ้งกบัวุฒภิาวะและวยัของนกัเรยีน 

    2.2 การพฒันาวสัดุอุปกรณ์การสอนและคู่มอืครู วสัดุอุปกรณ์การสอนของ

หลกัสตูรรวมถงึแผนการใชห้ลกัสตูร เอกสารคาํสอนหรอืตํารา แบบฝึกหดัและคู่มอืคร ูการสรา้งและ

พฒันาวสัดุอุปกรณ์การสอนน้ีจะเป็นการทาํงานรว่มกนัระหว่างผูส้อน  นกัจติวทิยา ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

เน้ือหา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวดัและประเมนิผล 

    2.3 การเลอืกวธิกีารสอน ควรประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการเรยีน

การสอนและควรนําไปสู่การพฒันาเจตคตทิีพ่งึประสงค์ ความสามารถทางการคดิในระดบัสงู และ

การเรยีนรูว้ธิแีสวงหาความรู้  กระบวนการสอนตามหลกัสตูรบรูณาการเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์

ระหว่างนกัเรยีนกบัวสัดุอุปกรณ์ การนําเสนอเน้ือหาสาระใหก้บันกัเรยีน และกจิกรรมการเรยีนการ

สอนทีน่กัเรยีนและผูส้อนดาํเนินการรว่มกนั อยา่งไรกต็ามไมม่วีธิกีารสอนเฉพาะทีจ่ดัว่าเป็นวธิกีาร

สอนทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัวธิบีรูณาการ การบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรอาจตอ้งใชว้ธิกีารสอนที่

หลากหลายประกอบกนัในการสอนตามหลกัสตูรบรูณาการควรใชว้ธิกีารสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็น

ศูนยก์ลาง และวธิกีารสอนทีเ่น้นกจิกรรมเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่โีดย

ช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสม จดัใหม้คีู่มอืการเรยีน และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่นกัเรยีน

เกีย่วกบัความกา้วหน้าในการเรยีน และการบรรลุเป้าหมายของการเรยีนของนกัเรยีน   

    3. การทดลองใชห้ลกัสตูรและวสัดุอุปกรณ์ การทดลองใชห้ลกัสตูรเป็นขัน้ตอนทีม่ ี

ความสาํคญัมากขัน้หน่ึงในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ เพราะจะชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหา อุปสรรค 

รวมทัง้ขอ้จาํกดัต่างๆ ของหลกัสตูร ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัใินการนําหลกัสตูรไปใชจ้รงิ ในการ

ทดลองใชห้ลกัสตูรและวสัดุอุปกรณ์น้ีกลุ่มนกัเรยีนจะถูกจดัเขา้สู่ประสบการณ์การเรยีนรูต้ามที่

กําหนดไวใ้นหลกัสตูร หลงัจากนัน้จะมกีารทดสอบเพื่อดผูลการเรยีนว่านกัเรยีนบรรลุเป้าหมายของ

หลกัสตูรหรอืไม่ 

    4. การปรบัปรงุหลกัสตูรจากขอ้มลูการทดลองใชห้ลกัสตูร การปรบัปรงุหลกัสตูร

จะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูจากการทดลองใชห้ลกัสตูรทีช่ีใ้หเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึจดุเด่นและ

จดุอ่อนของหลกัสตูรในรปูของผลลพัธท์ีค่าดหวงัไว ้การปรบัปรงุหลกัสตูรอาจจาํเป็นตอ้งตรวจสอบ

ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกของการพฒันาหลกัสตูรเพื่อนํามาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ  
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 5.5 รปูแบบของการบรูณาการหลกัสตูร 

        โฟการท์ ี(Fogarty. 1991: 61-65)  ไดเ้สนอรปูแบบของหลกัสตูรบรูณาการไว้

ดงัต่อไปน้ี 

1. รปูแบบทีแ่ยกออกจากกนัเป็นส่วน (Fragmented Model)  เป็นวธิบีรูณาการ 

เน้ือหาสาระภายในวชิาเดยีวกนั  โดยมคีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัในลกัษณะการเรยีงลาํดบัหวัขอ้ตาม

ความเหมาะสม  เช่น เรยีนจากเรือ่งทีอ่ยูใ่กลต้วัไปหาเรือ่งทีอ่ยูไ่กลตวั  เรือ่งทีง่า่ยไปหาเรือ่งทีย่าก  

หรอืเรือ่งทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยไปหาเรือ่งทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้  เป็นตน้ 

2. รปูแบบเชื่อมโยง (Connected Model) เป็นวธิกีารบรูณาการเน้ือหาสาระภายใน 

เน้ือหาของแต่ละวชิา โดยในการสอนจะมกีารเชื่อมโยงหวัขอ้ หรอืความคดิรวบยอดใหส้มัพนัธก์นั      

ทาํใหเ้หน็ความต่อเน่ือง หรอืเกีย่วขอ้งกนัของเน้ือหาสาระทีเ่รยีนในหวัขอ้ต่างๆ   

  3. รปูแบบทีซ่อ้นกนั (Nested Model) เป็นวธิกีารบรูณาการเน้ือหาในวชิาเดยีวกนั 

โดยมีความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัมากขึน้ คอื จะมกีารบรูณาการทกัษะหลาย ๆ ทกัษะเขา้ดว้ยกนั

ภายใตเ้ป้าหมายหลกั มกีารตัง้ประเดน็ปญัหาแลว้ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ประกอบ 

  4. รปูแบบการเรยีงลาํดบั (Sequenced Model) เป็นการบรูณาการระหว่าง 2 กลุ่ม 

สาระการเรยีนรู ้ โดยการนําหน่วยการเรยีนรูข้องทัง้ 2 กลุ่มสาระ มาพจิารณาความคดิรวบยอด 

ทกัษะต่างๆ ว่ามหีน่วยใดคลา้ยกน้บา้ง แลว้เรยีงลาํดบัหน่วยใหมเ่พื่อจะไดนํ้ามาสอนในช่วงเวลา

เดยีวกนั แต่ผูส้อนยงัสอนแยกกนั   

  5. รปูแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model)  เป็นการบรูณาการระหว่าง 2 วชิา โดย 

เน้ือหาสาระทีส่อนทัง้ 2 วชิานัน้ มคีวามคาบเกีย่วกนัอยูส่่วนหน่ึง  ซึง่การบรูณาการแบบน้ีผูส้อน

ตอ้งมกีารวางแผน และสอนรว่มกนัในส่วนทีค่าบเกีย่วกนั สาํหรบัส่วนทีไ่มไ่ดค้าบเกีย่วกนักแ็ยกกนั

สอนตามปกต ิ  

  6. รปูแบบการโยงใย (Webbed Model)  เป็นการบรูณาการระหว่างวชิาหลายวชิา  

หรอืระหว่างเน้ือหาสาระ โดยการกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ขึน้มาแลว้เชื่อมโยงไปสู่วชิาหรอืเน้ือหา

สาระต่างๆ ว่ามปีระเดน็ หรอืเน้ือหาสาระใดที่เหน็ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั คลา้ยคลงึกนั หรอื

ต่อเน่ืองกนัทีจ่ะสามารถนํามาจดัรวมภายใตห้วัขอ้เรือ่งเดยีวกนั  ลกัษณะการบรูณาการแบบน้ีจะ

บรูณาการกีว่ชิา หรอืกีเ่น้ือหาสาระกไ็ด ้ ขึน้อยูก่บัหวัขอ้เรือ่ง ความคดิรวบยอด หรอืทกัษะ   

 7. รปูแบบการรอ้ยดา้ย (Threaded Model)  เป็นการบรูณาการทีใ่ชท้กัษะใดทกัษะ 

หน่ึงเป็นหลกั  หรอืตัง้เป้าหมายการเรยีนโดยเน้นไปทีท่กัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการ

แกป้ญัหา เป็นตน้ แลว้กําหนดเน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาใหส้มัพนัธก์บั

ทกัษะทีก่ําหนด   

 8. รปูแบบการบรูณาการ (Integrated Model)  เป็นการบรูณาการโดยการนําเอา 

เน้ือหาสาระ ความคดิรวบยอด หรอืทกัษะทีค่าบเกีย่วกนัอยูม่าสอนรว่มกนัเป็นทมี  การบรูณาการ

แบบน้ีช่วยสรา้งความเขา้ใจ และความซาบซึง้ระหว่างวชิาต่างๆ ใหก้บันกัเรยีน 
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 9. รปูแบบทีข่ยายใหใ้หญ่ขึน้ (Immersed Model) เป็นการบรูณาการทีใ่หน้กัเรยีนได้ 

เรยีนรูเ้น้ือหาสาระวชิาต่างๆ และมคีวามสนใจในเน้ือหาสาระดา้นใดดา้นหน่ึงเพิม่เตมิ แลว้นกัเรยีน

ใชค้วามรูใ้นเน้ือหาสาระนัน้ในการศกึษาคน้ควา้สรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บัตนเอง ในการหา

ประสบการณ์ใหมน่ัน้นกัเรยีนอาจตอ้งบรูณาการข้อมลูความรูท้ีเ่รยีนมาทัง้หมดมาใช้ 

 10. รปูแบบเครอืขา่ย (Networked Model) เป็นวธิบีรูณาการทีเ่กดิจากการศกึษา 

คน้ควา้ของนกัเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว แต่นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูจ้ากคร ูผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคุณวุฒ ิ 

รวมทัง้การใชเ้ครอืขา่ยการเรยีนรู ้เรยีนรูท้ ัง้ภายในแขนงวชิา และนอกแขนงวิชา แลว้เชื่อมโยง

ความรูเ้ขา้รวมดว้ยกนัทัง้หมดเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิขยายออกไปเป็นแนวทางใหม ่ ซึง่

จะทาํใหน้กัเรยีนเป็นผูร้อบรู ้ไมจ่าํกดัอยูแ่ต่เฉพาะแขนงวชิาทีเ่รยีนเท่านัน้  

  จากรปูแบบของการบรูณาการหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัไดแ้นวคดิทีจ่ะนํามาใช้

ในการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  ในรปูแบบ

การบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) ซึง่เป็นการบรูณาการระหว่าง 2 วชิา  คอืวชิา

วทิยาศาสตร ์4 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และวชิาสงัคมศกึษา 4 กลุ่มสาระสงัคมศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม รว่มกบัการบรูณาการแบบโยงใย(Webbed Model) ซึง่เป็นการบรูณาการ

โดยการกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ขึน้มาแลว้เชื่อมโยงไปสู่วชิาหรอืเน้ือหาสาระต่างๆ ทีม่คีวาม 

สมัพนัธห์รอืเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา   

 

6. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

 6.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

      กระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 6); สาํล ีรกัสุทธ;ี และคนอื่นๆ (2544: 5); สาํนกัวชิาการ 

และมาตรฐานการศกึษา (2547: 11); พมิพนัธ ์เดชะคุปต์; และพเยาว ์ยนิดสีุข (2548ข: 11); และ 

ทศินา แขมมณ ี(2548: 187) ใหค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีส่อดคลอ้งกนั  ซึง่

สรปุไดว้่าเป็นกจิกรรมการเรยีนรู้ทีม่ลีกัษณะเป็นองคร์วมผสมผสานความรูต่้างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่ง

เป็นกลุ่มกอ้น มกีารเชื่อมโยงความรูอ้ยา่งกวา้งขวาง ทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนเชื่อมโยงความรู ้ความคดิ  

ทกัษะ และประสบการณ์ทีค่วามหลากหลายและสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วม ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กั

เรยีนรูด้ว้ยตนเองเกดิการรูแ้จง้  รูจ้รงิในสิง่ทีศ่กึษา  ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ที ่ และ

สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได้ 

 6.2 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

  การจดัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณการ  คอื  การสอนทีม่กีารเชื่อมโยงวชิาหน่ึงเขา้กบั

วชิาอื่นๆ หรอืการบรูณาการภายในวชิา มกีารกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) เชื่อมโยงกบัความคดิรวบ

ยอดต่างๆ (สนิท สตัโยภาส. 2547: 131) ซึง่ กระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 7); อญัชล ีสารรตันะ 

(2542: 3); กรมสามญัศกึษา (2543: 68); สาํล ีรกัสุทธ;ี และคนอื่นๆ (2544: 25); และประดษิฐ ์ 
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เหล่าเนตร;์ และณฐัภสัสร เหล่าเนตร ์(2549: 9-11) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดัการเรยีนรู้หรอืการจดัการ

สอนแบบบรูณาการอาจจดัได ้2 ลกัษณะ คอื 

1. การบรูณาการภายในวชิา (Intradisciplinary) เป็นการบรูณาการทีเ่กดิขึน้ภายใน 

ขอบเขตของเน้ือหาวชิา หรอืกลุ่มวชิาเดยีวกนั (Single Subject Integration)  

2. การบรูณาการระหว่างวชิา (Interdisciplinary) เป็นการเชื่อมโยง หรอืรวมศาสตร์ 

ต่างๆ ตัง้แต่ 2 สาขาวชิาขึน้ไปภายใตห้วัเรือ่ง (Theme) เดยีวกนั  เป็นการเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรู้

ความเขา้ใจและทกัษะในศาสตรห์รอืความรูใ้นวชิาต่างๆ มากกว่า 1 วชิาขึน้ไป เพื่อการแกป้ญัหา 

หรอืการแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  การเชื่อมโยงความรู้และทกัษะวชิาต่างๆ จะ

ช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ และมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิมากขึน้ 

  ส่วนสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547: 11-13)  ไดแ้บ่งประเภทการ

จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื  1) การบรูณาการภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 

และ 2) การบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ตัง้แต่ 2 กลุ่มสาระการเรยีนรูข้ ึน้ไป นอกจากน้ี 

วลยั พานิช (2544: 173-174) ไดก้ล่าวไวว้่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการนัน้ จะตอ้งจดั

กจิกรรมทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  ฝึกใหผู้เ้รยีนคน้หาคาํตอบดว้ยวธิสีบืเสาะหาความรู ้(Inquiry) เน้น

การทาํงานรว่มกนั  มงีานกลุ่ม และงานเดีย่วผสมผสานกนัไป เน้นให้นกัเรยีนมสี่วนรว่มใน

ประสบการณ์จรงิ และฝึกปฎบิตัใินสถานการณ์จรงิ 

  จากทีก่ล่าวมาจะพบว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณการสามารถจัดไดใ้น 2 รปูแบบ คอื     

1) การบรูณาการภายในวชิา ซึง่เกดิขึน้ภายในวชิาเดยีวกนั และ 2) การบรูณการระหว่างวชิา เป็น

การเรยีนรูโ้ดยใชค้วามรูใ้นวชิาต่างๆ มากกว่า 1 วชิา โดยการเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะวชิาต่างๆ  

และถา้จาํแนกโดยใชก้ลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ป็นเกณฑ ์จะแบ่งไดเ้ป็น การบรูณาการภายในกลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้ และการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ซึง่ในงานวจิยัครัง้น้ีเป็นการบรูณาการ

ระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ

วฒันธรรม ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   

 6.3 ประเภทของการสอนแบบบรูณาการ 

  กระทรวงศกึษาธกิาร (2540: 8-10); กรมสามญัศกึษา (2543: 68-69); วเิศษ ชณิวงศ ์ 

(2544: 44); สาํล ีรกัสุทธ;ี และคนอื่นๆ (2544 : 25); สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2547: 1); สนิท สตัโยภาส 

(2547: 131-133); พมิพนัธ ์เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดสีุข (2548: 11-12ข); มารตุ พฒัผล (2553: 

25); ไพฑรูย ์สนิลารตัน์ (2554: 23-25) ไดก้ล่าวถงึประเภทของจดัการสอนแบบบรูณาการ ไว ้4  

ประเภท ซึง่พอสรปุไดด้งัน้ี  

1. การสอนบรูณาการแบบสอดแทรก  (Infusion) เป็นวธิทีีค่รผููส้อนคนเดยีวนําวชิา 

อื่นมาเชื่อมโยงกบัวชิาทีต่นสอน 
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2. การสอนบรูณาการแบบคู่ขนาน (Parallel)  เป็นวธิทีีค่รตูัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมา 

างแผนรว่มกนัเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนในหวัเรือ่ง (Theme)  เดยีวกนั   โดยครแูยกสอนกนัตาม

ชัว่โมงสอนของตน  แต่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และการมอบหมายงานในแต่ละวชิาตอ้งสอดคลอ้ง

และสะทอ้นถงึหวัเรือ่ง 

3. การสอนบรูณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) เป็นวธิทีีค่ลา้ยกบัการ 

สอนแบบคู่ขนาน  แต่แบบพหุวทิยาการนกัเรยีนตอ้งทาํกจิกรรม หรอืโครงการ/โครงงานรว่มกนั โดย

ครยูงัแยกกนัสอนในรายวชิาของตน  แต่ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตามโ ครงการ/โครงงานยอ่ยทีค่รู

ไดว้างแผนรว่มกนั 

4. การสอนบรูณาการแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary)  เป็นวธิกีารทีค่รผููส้อน 

ในรายวชิาต่างๆ มารว่มกนัวางแผน ออกแบบ และดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการรว่มกนั  

คอืการสอนแบบคณะ (Team teaching) 

 ส่วนราชบณัฑติยสถาน (2553: 177-178) กล่าวไวว้่าการบรูณาการทีนิ่ยมจดัทาํม ี4 

ลกัษณะ  คอื   

 1. บรูณาการภายในสาขาวชิา (Intradiscilinary Integration)  เป็นการผสมผสาน

เน้ือหา/สาระต่างๆ  ทีอ่ยูใ่นสาขาวชิาเดยีวกนั   

 2. บรูณการระหว่างสาขาวชิา (Interdisciplinary Integration)  เป็นการผสมผสาน

เน้ือหา/สาระระหว่าง 2 สาขาวชิา  โดยยดึสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นแกนหลกั 

 3. บรูณาการแบบพหุสาขาวชิา (Multidisciplinary Integration) เป็นการผสมผสาน

เน้ือหา/สาระตัง้แต่ 2 วชิาขึน้ไป โดยยดึสาขาใดสาขาหน่ึงเป็นแกนหลกั 

 4. บรูณาการแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary Integration)  เป็นการผสมผสาน 

เน้ือหาหลายวชิาเขา้ดว้ยกนั และหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีว โดยไมย่ดึสาขาวชิาใดเป็นวชิาแกน 

 จากรปูแบบหลกัสตูรบรูณาการทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัพบว่าการบรูณาหลกัสตูรระหว่างกลุ่ม

สาระการเรยีนรู ้(Interdisciplinary Integration)  เป็นรปูแบบทีน่่าสนใจเพราะเป็นการเชื่อมโยง หรอื

รวมศาสตรต่์างๆ ตัง้แต่ 2 สาขาวชิาขึน้ไปภายใตห้วัเรือ่ง (Theme) เดยีวกนั เป็นการเรยีนรูโ้ดยใช้

ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในศาสตรห์รอืความรูใ้นวชิาต่างๆ มากกว่า 1 วชิาขึน้ไป เพื่อการ

แกป้ญัหา หรอืการแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ส่วนการบรูณาการการเรยีนการ

สอนแบบขา้มสาขาวชิา (Transdisciplinary Integration) เป็นการเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะวชิา

ต่างๆ จะช่วยใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิมากขึน้  ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึสนใจทีจ่ะเลอืกพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม

ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยใชร้ปูแบบการบรูณการการเรยีนการสอนแบบขา้มสาขาวชิา 

ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4 และ สงัคมศกึษา 4  ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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 6.4  การพฒันาหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

   6.4.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2542: 338)  กล่าวไวว้่า หน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  

หรอืหน่วยการเรยีนแบบหวัเรือ่ง คอื หน่วยการเรยีนที่มุง่ศกึษามโนทศัน์ (Concept) หรอืหวัเรือ่ง 

(Theme) ใดๆ โดยการนําสาระการเรยีนรูข้องวชิาต่างๆ มาเชื่อมโยงและสมัพนัธก์นั โดยใชส้ื่อ

กจิกรรม และเทคนิคทีห่ลากหลายของวชิาต่างๆ มาผสมผสาน หรอืบรูณาการเขา้ดว้ยกนัเพื่อ

อธบิายหรอืตอบคาํถามทีน่กัเรยีนสนใจ  ส่วนดวงกมล  สนิเพง็ (2551: 67) อธบิายว่าหน่วยการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการเป็นหน่วยการเรยีนรูท้ีม่กีารผสมผสานสาระต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

เดยีวกนั หรอืผสมผสานกบัสาระของกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไป  นอกจากน้ีมารตุ  

พฒัผล (2553: 2) ระบุว่าหน่วยการเรยีนรูบ้รูณาการ คอื มวลประสบการณ์ทีค่รบวงจรในเรือ่งหน่ึงๆ 

ซึง่เกดิจากการนําสาระสาํคญั (Main Concept) รวมทัง้สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง

นกัเรยีนมาผสม ผสานกนัอยา่งลงตวั มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความถนดั ความสนใจ 

ธรรมชาตแิละวถิชีวีติของนกัเรยีนตลอดจนสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณ ีความเชื่อ ค่านิยมของ

ชุมชน มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั   

จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัสรปุความหมายของหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไดว้่า    

หมายถงึ หน่วยการเรยีนทีม่กีารผสมผสานสาระการเรยีนรูต่้างๆ โดยจดัในกลุ่มสาระการเรยีนรู้

เดยีวกนั  หรอืขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ไ็ด ้ ทัง้น้ีกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นลกัษณะของการเน้น

นกัเรยีนเป็นสาํคญัมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความสนใจของนกัเรยีน  

    6.4.2 แนวทางการเลือกหวัเร่ืองและการออกแบบหน่วยการเรียนแบบหวัเร่ือง 

    ฟรแีลนด ์;และ แฮมมอนส ์(Freeland; & Hammoms. 1998  อา้งองิจาก  

สุนีย ์เหมะประสทิธิ.์ 2542: 339); สาํล ีรกัสุทธ;ี และคนอื่นๆ (2544: 31-35); และสาํนกัวชิาการและ

มาตรฐานการศกึษา(2547: 33-34) ไดก้ล่าวถงึเกณฑก์ารพจิารณาเลอืกหวัเรือ่ง หรอืการกําหนดหวั

เรือ่งทีส่อดคลอ้งกนั  ซึง่สรปุไดด้งัต่อไปน้ี    

1. นกัเรยีนสนใจอะไร  โดยควรสอบถามความสนใจของนกัเรยีน 

2. ครมูคีวามสนใจเรือ่งใด 

3. หวัเรือ่งสอดคลอ้งกบัแนวหลกัสตูรของโรงเรยีน และความตอ้งการ  ความ 

จาํเป็นของชุมชนหรอืไม่ 

4. นกัเรยีนควรไดร้บัการพฒันาทีเ่หมาะสมดา้นใดบา้ง  

5. มแีหล่งทรพัยากร หรอืสื่อการเรยีนรูเ้พยีงพอหรอืไม่ 

6. หวัเรือ่งทีเ่ลอืกเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิา  

ต่างๆ ไดห้ลากหลายหรอืไม่ 

7. เรือ่งนัน้ๆ ใหส้าระทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการดาํเนินชวีติในสงัคมของนกัเรยีน  

อยา่งไรบา้ง 
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นอกจากน้ี วู๊ด (Wood. 1997 อา้งองิจาก สุนีย ์ เหมะประสทิธิ.์ 2542: 339-340)  

ไดนํ้าเสนอขัน้ตอนสาํหรบัการออกแบบหน่วยการเรยีนแบบหวัเรือ่ง  ซึง่ประกอบดว้ย 8  ขัน้ตอน  

ดงัน้ี  

ขัน้ตอนที ่1. พจิารณาภูมหิลงัและความสามารถของนกัเรยีนดา้นสตปิญัญา   

ทกัษะ และทศันคต ิเพื่อจะทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัความรูใ้หมแ่ละ

ประสบการณ์ใหม่ 

ขัน้ตอนที ่2. การสรา้งผงับรูณาการเน้ือหาวชิาต่างๆ ของหน่วยการเรยีนแบบ  

หวัเรือ่ง (Web) โดยใชว้ธิรีะดมสมอง ซึง่ระบุถงึวชิาและแนวคดิ/มโนทศัน์หลกัทีส่าํคญัซึง่เชื่อมโยง

วชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  

ขัน้ตอนที ่3. วางแผนสรา้งบทเรยีนและกจิกรรมอยา่งครา่วๆ  โดยทาํเป็นผงั 

บรูณาการเน้ืหาวชิาต่างๆ  ใหเ้หมาะสมกบัหน่วยการเรยีนนัน้ๆ  โดยยดึหลกัการว่า 

1. การเรยีนรูใ้หมต่อ้งอาศยัความรู ้และประสบการณ์เดมิของนกัเรยีน  

2. นกัเรยีนจะต้องเป็นผูส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน 

และคร ู

3. สรา้งแรงจงูใจในการเรยีน การจดักจิกรรมจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความ  

สนใจ รปูแบบการเรยีนรู ้และรปูแบบการทาํงานของนกัเรยีน  

  ขัน้ตอนที ่4. ระบุรายละเอยีดของบทเรยีน และกจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงวชิาต่างๆ 

รวมทัง้การจดัศูนยก์ารเรยีนทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูอ้ยา่งอสิระ  

  ขัน้ตอนที ่5. ระบุวตัถุประสงคท์ัว่ไปของหน่วยการเรยีนทัง้ทางดา้นองคค์วามรูท้ี่

ไดร้บั  ทกัษะ  และทศันคต ิ 

 ขัน้ตอนที ่6. ระบุวธิกีารและเทคนิคการวดัและประเมนิผล 

 ขัน้ตอนที ่7. ระบุสื่อการเรยีนรูท้ีจ่าํเป็นและสาํคญั 

   ขัน้ตอนที ่8. ตัง้ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ถงึแมว้่าคณะครจูะช่วยกนัตัง้ชื่อหน่วยการ

เรยีนแบบหวัเรือ่งแลว้ แต่ควรใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่มในการกําหนด และคดัเลอืกชื่อหน่วยการเรยีน

ใหมไ่ด ้

            สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547: 32-36) ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารจดัทาํ

หน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไว ้ 2 วธิ ี คอื วธิทีี ่1) วธิเีลอืกหวัเรือ่งก่อนเลอืกประเดน็ หรอืเลอืก

ประเดน็ก่อนเลอืกหวัเรือ่งแลว้จงึวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูช่้วงชัน้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ี่

นํามาบรูณาการ ซึง่มรีายละเอยีดดงัภาพประกอบ 4 และ วธิทีี ่2)  วธิวีเิคราะหแ์ละเลอืกมาตรฐาน

การเรยีนรูช่้วงชัน้ของกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ แลว้จงึเลือกประเดน็หรอืหวัเรือ่ง  รายละเอยีดดงั

ภาพประกอบ 5  

            นอกจากน้ี  ดวงกมล  สนิเพง็ (2551: 70) ไดก้ําหนดขัน้ตอนในการสรา้งหน่วย

การเรยีนรูแ้บบบรูณาการไวด้งัน้ี 
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1. กําหนดหวัเรือ่ง (Theme) โดยพจิารณาจากมโนทศัน์ (Concept) ของ 

เน้ือหา และทกัษะทีจ่ะมุง่พฒันานกัเรยีนอยา่งน้อย 2 สาระ หรอื 2 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้แลว้แต่

รปูแบบการ  บรูณาการ  และอาจพจิารณาจากประเดน็ปญัหา หรอืความสนใจของนกัเรยีน 

2. ทาํเครอืขา่ยความคดิ (Web) หรอื ผงักราฟิก (Graphic Organizer) โดย 

พจิารณาจากเน้ือหาสาระทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัเรือ่ง  หวัขอ้เรือ่ง  และทกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. จดัเรยีงลาํดบัเน้ือหา และทกัษะต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัเรือ่ง  เพื่อนําไป 

จดัทาํแผนการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการจดัทาํหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วธิทีี ่1 

 

            ทีม่า : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. (2547). เรยีนรู…้บรูณาการ. หน้า 33.  

 

 

กาํหนดประเดน็/หวัเรื่อง 

วเิคราะหแ์ละกาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้, 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และสาระการเรยีนรูท้ีส่มัพนัธก์บัหวัเรื่อง 

พฒันาหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

- กาํหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

- สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- พฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้

- จดัเตรยีมแหล่ง / สือ่การเรยีนรู ้

- จดัเตรยีม / สรา้งเครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

ประเมนิผลหน่วยการเรยีนรู ้

ปรบัปรุงแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ 
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ภาพประกอบ 5 ขัน้ตอนการจดัทาํหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ วธิทีี ่2 

 

            ทีม่า : สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา. (2547). เรยีนรู…้บรูณาการ. หน้า 33.  

 

 จากแนวทางการเลอืกหวัเรื่อง และการออกแบบหน่วยการเรยีนรูแ้บบหวัเรือ่งทีก่ล่าว

ขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถงึแนวทางในการออกแบบหน่วยการเรยีนรูใ้นกจิกรรมการเรยีนรูต้าม

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการรู้

สิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม) โดย

ตอ้งคาํนึงถงึความสนใจของนกัเรยีน และผูส้อน ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูร ความตอ้งการของ

ชุมชน  พจิารณาถงึสื่อ หรอืแหล่งเรยีนรูต่้างๆ และความเชื่อมโยงกบัสาขาวชิาอื่นๆ รวมถงึการนํา

ความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั   

 

กาํหนดประเดน็/หวัเรื่อง 

วเิคราะหแ์ละกาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชัน้, 

ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และสาระการเรยีนรู ้

พฒันาหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

- กาํหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 

- สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

- พฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้

- จดัเตรยีมแหล่ง / สือ่การเรยีนรู ้

- จดัเตรยีม / สรา้งเครื่องมอืวดัและประเมนิผล 

ประเมนิผลหน่วยการเรยีนรู ้

ปรบัปรุงแกไ้ข และขอ้เสนอแนะ 
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  6.5 ความสาํคญัของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

       ธาํรง บวัศร ี(2542: 203); สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2542: 342); กรมสามญัศกึษา (2543: 

78-79); วลยั พานิช (2544: 175); มารตุ พฒัผล (2553: 2-3); และวณีา ประชากูล; และประสาท      

เนืองเฉลมิ (2554: 181-182) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการที่

สอดคลอ้งกนัดงัน้ี  คอื   

1.  มสี่วนช่วยทาํใหน้กัเรยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอื่นๆ  และ 

สามารถนําเอาความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้  

       2. ทาํใหน้กัเรยีนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามคดิ  ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะ

ต่างๆ ในเวลาเดยีวกนัทาํใหไ้ดร้บัความเขา้ใจในลกัษณะองคร์วมซึง่จะส่งผลให้นกัเรยีนเกดิการ

เรยีนรูท้ีล่กึซึง้เน่ืองจากเป็นการเรยีนรูท้ีใ่กลเ้คยีงและสอดคลอ้งกบัชวีติจรงิ  

       3. การเรยีนรูแ้บบบรูณาการมปีระโยชน์ในการลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาต่างๆ    

       4. พฒันาทกัษะการคดิระดบัสงู เช่น ความคดิอยา่งมวีจิารณญาณ ความคดิไตรต่รอง   

ความคดิแกป้ญัหา และความคดิสรา้งสรรค ์เป็นต้น 

       5. พฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้กระบวนการ

ทางคณติศาสตร ์และทกัษะการสื่อสาร เป็นตน้ 

6. พฒันาลกัษณะนิสยัในการเรยีนรู ้เช่น ตรงต่อเวลา หมัน่คน้ควา้ ควบคุมตนเองได้

7. พฒันาจรยิธรรมในการทาํงานและทกัษะทางสงัคม เช่น ยอมรบัฟงัความคดิเหน็  

ของผูอ้ื่น รูบ้ทบาทหน้าที ่รว่มคดิ รว่มทาํ รว่มแกป้ญัหากบัคณะทาํงาน  

8. พฒันาพหุหปญัญาตามทฤษฎพีหุหปญัญาของการด์เนอร ์(Howard Gardner’s  

Multiple Intelligence) ทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้นตรรกและคณติศาสตร ์ดา้นมติสิมัพนัธ ์ 

ดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกาย ดา้นตนตรแีละจงัหวะ ดา้นความเขา้ใจตนเอง ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และ

ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ 

10. ช่วยใหเ้กดิการถ่ายโยงการความรู ้(Transfer of Learning) ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจ 

เน้ือหาในลกัษณะองคร์วม มองเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างวชิา และลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาใน 

แต่ละวชิา  

                  11. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิโดยผสมผสานสาระความรูต่้างๆ  

คุณธรรม ค่านิยม และลกัษณะอนัพงึประสงค ์เป็นการเพิม่ศกัยภาพของนกัเรยีนอยา่งไมจ่าํกดั 

เพราะนกัเรยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติจรงิไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

12. ส่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนรูห้ลากหลายรปูแบบ  เป็นการจดักจิกรรมการ  

เรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นนกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง โดยส่งเสรมิกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิ

สถานการณ์ และการประยกุตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
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  6.6 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  

  ซลี ี(2540: 88) กล่าวไวว้่าการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไมเ่หมาะกบัการประเมนิผล 

ในลกัษณะทีท่าํการทดสอบหลงัจากจบแต่ละบท หรอืเป็นการทดสอบความรูแ้บบแยกส่วน ครจูาํเป็น 

ตอ้งหาแนวทางในการประเมนิทีเ่ป็นเรือ่งจรงิจงั ประเมนิจากสิง่ที่นกัเรยีนไดท้าํจรงิๆ ในบรบิทอนั

หลากหลาย ผูว้จิยัพบว่าลกัษณะดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัการประเมนิจากสภาพจรงิ (Authentic 

Assessment) ซึง่กรมวชิาการ (2539: 11); ไชยรตัน์ ทพิยส์ภาพกุล (2544: 56); สนิท เจรญิธรรม 

(2546 : 36); ชาญชยั ยมดษิฐ ์(2548: 268); สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(2549: 6); และราชบณัฑติยสถาน (2551: 33) ไดก้ล่าวไวว้่าการประเมนิจากสภาพจรงิเป็นการ

ประเมนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีน จากการแสดงออก การกระทาํ  หรอืผลงาน ซึง่บ่งบอก

ถงึทกัษะต่างๆ กระบวนการคดิ กระบวนการตดัสนิใจ ความมเีหตุผล ความคดิสรา้งสรรค ์รวมถงึ

ความพงึพอใจ ซึง่การแสดงออกเหล่าน้ีเกดิจากตวัผูเ้รยีนเอง นอกจากน้ี ไชยรตัน์ ทพิยส์ภาพกุล 

(2544: 62) ไดก้ล่าว ถงึวธิกีารและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิจากสภาพจรงิ ซึง่สรปุไดน้ี้  

  1. การสงัเกต เป็นการเกบ็ขอ้มลูการแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นการใชค้วามคดิ

การฏบิตังิานเป็นรายบุคคล ความสมัพนัธก์บักลุ่ม สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรู ้ทกัษะ ความรูส้ ึก 

อารมณ์ และคุณลกัษณะอื่นๆ ของผูเ้รยีน ซึง่การสงัเกต ม ี2 วธิ ีคอื 

    1.1 การสงัเกตอยา่งไมต่ัง้ใจ คอื การสงัเกตในขณะทีค่รอูยูท่่ามกลางผูเ้รยีนเพื่อ 

ทาํกจิกรรมต่างๆ และครสูงัเกตเหน็พฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีแ่สดงออก ซึง่บ่งบอกคุณลกัษณะออกมา 

เช่น ความพงึพอใจ ความรว่มมอื ความมานะอดทน ทกัษะในดา้นต่างๆ ทีแ่สดงออก เป็นตน้ ซึง่ครู

ควรใชแ้บบบนัทกึยอ่เพื่อเกบ็รวบรวมพฤตกิรรมต่างๆ หรอืทีเ่รยีกว่า “รอ่งรอย”  

    1.2 การสงัเกตแบบตัง้ใจ คอื การทีค่รตูัง้ใจจะแสดงจดุเป็นทีจ่ะสงัเกตในเวลาที่ 

ตอ้งการซึง่ครจูะมแีบบฟอรม์ไวแ้ลว้ เช่น แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรฐานประมาณค่า  

แบบบนัทกึพฤตกิรรม แบบบนัทกึขอ้มลูการสงัเกต แบบบนัทกึระเบยีนสะสม เป็นตน้  

  2. การสมัภาษณ์ เป็นเครือ่งมอืทีท่าํใหไ้ดท้ราบขอ้มลูโดยตรงจากผูเ้รยีน หรอืผูท้ี่ 

ใกลช้ดิกบัผูเ้รยีน เป็นการเกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรมดา้นต่างๆ เช่น ความรูส้กึนึกคดิ กระบวนการ 

ขัน้ตอนการทาํงาน วธิกีารแกป้ญัหา ทาํใหรู้ถ้งึความคดิรเิริม่และความคดิสรา้งสรรค ์โดยครจูะตอ้ง

สรา้งแบบสมัภาษณ์ หรอืแบบตรวจสอบรายการ เพื่อช่วยใหค้รผููส้อนไดป้ระเมนิเกีย่วกบัผูเ้รยีนได้

แมน่ยาํมากขึน้ 

  3. การตรวจผลงาน ใชว้ดัการปฏบิตังิานของผู้เรยีน เช่น ตรวจแบบฝึกหดั ตรวจ 

ผลงานภาคปฏบิตั ิโครงการหรอืโครงงานต่างๆ โดยใหน้กัเรยีนแสดงออกโดยการเขยีนเป็นรายงาน  

ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการวางแผน การจดัการ ขัน้ตอนการดาํเนินงาน อุปสรรค ปญัหาและวธิกีาร

แกป้ญัหา ในการประเมนิจากผลงานนัน้ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งนําผลงานทุกขนัมาประเมนิ อาจเลอืก

ผลงาน ทีเ่ด่น  แสดงออกซึง่ความสามารถ ทกัษะของผูเ้รยีนมาประเมนิ และควรใหผู้เ้รยีนไดท้ราบ
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ผลการประเมนิดว้ยเพื่อเป็นการเสรมิแรงใหก้บัผูเ้รยีน เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ แบบสาํรวจรายการ  

มาตราส่วนประมาณค่า รวมทัง้แฟ้มสะสมงาน  

 4. การประเมนิตนเอง เป็นกระบวนการทีส่าํคญัอนัหน่ึงทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดป้ระเมนิ  

ตนเองดว้ยตวัเอง ซึง่จะเป็นการใหผ้ลสะทอ้นภาพการทาํงานของผูเ้รยีน ไมว่่าจะเป็นเรือ่งวธิกีาร

ทาํงาน เวลาทีใ่ชใ้นการทาํงาน ความรูส้กึต่องาน ความตอ้งการของตนเอง ตลอดจนความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิาน ซึง่สิง่เหล่าน้ีจะเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัใหเ้หน็ผลงาน บุคลกิภาพ และพฒันาการดา้น

ต่างๆ สาํหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชอ้าจจะเป็นคาํถามสัน้ๆ เพื่อใหน้กัเรยีนตอบ หรอืแบบสอบถามทีค่รสูรา้ง

ขึน้เอง 

  5. การประเมนิจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่หมายถงึ การประเมนิจากเพื่อน หรอืกลุ่มเพื่อน 

ของผูเ้รยีน ผูป้กครอง คร ูเป็นการรวบรวมขอ้มลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัผูเ้รยีนจากหลายๆ ฝา่ย  

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีด ทัง้ในระยะทีผู่เ้รยีนอยูใ่นโรงเรยีน นอกโรงเรยีน หรอือยูท่ีบ่า้น สาํหรบั

ผูป้กครองครอูาจใชจ้ดหมายขา่ว แบบสอบถาม หรอืแบบแสดงความคดิเหน็ใหผู้ป้กครองได้รบัทราบ  

และตอบแบบสอบถามอยา่งสัน้ๆ เป็นการสื่อสารกนัระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง  

  6. การใชแ้บทดสอบ ซึง่แบบทดสอบทีเ่ป็นการปฏบิตัจิรงิมดีงัต่อไปน้ี  

   6.1 เป็นแบบทดสอบทีใ่หผู้เ้รยีนแสดงออกซึง่ความรูด้า้นต่างๆ ของผูเ้รยีน 

   6.2 เป็นแบบทดสอบทีผู่เ้รยีนตอ้งใชค้วามรู ้ ความสามารถ ความคดิหลายๆ  

ดา้นผสมผสานกนั  แสดงออกมาเป็นวธิกีารทีช่ดัเจน 

   6.3 เป็นแบบทดสอบทีเ่ป็นการอยูร่ว่มกนัอยา่งธรรมชาต ิและตรงกบัสภาพความ

เป็นจรงิในชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน 

   6.4 เป็นแบบสอบถามซึง่สามารถใชว้ธิกีารในการหาคาํตอบไดห้ลายวธิ ีและ

คาํตอบทีถู่กตอ้งควรมหีลายๆ คาํตอบ ขึน้อยูก่บัวธิกีารคดิ 

   6.5 เป็นแบบทดสอบทีม่เีกณฑท์ีม่เีกณฑใ์หค้ะแนนตามความสมบรูณ์ของคาํตอบ  

แต่ละคาํตอบอยา่งชดัเจน 

 

7. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมศึกษา   

  7.1 ความหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา  

    วราพร ศรสีุพรรณ (มปป.: 65); ลดัดาวลัย ์กณัหสุวรรณ (2535:4-5); เกษม  

จนัทรแ์กว้(2536: 71); วนิยั วรีะวฒันานนท์; และบานชื่น สพีนัผ่อง(2539: 11-12); กนก จนัทรท์อง 

(2541: 66); บณัฑติ ดุลยรกัษ์ (2542: 32); ศริพิร หงสพ์นัธุ ์(2542: 23); กรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม (2544: 5; 2546: 103); ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล (2549: 45); เบราส;์ และวดู (2549: 15);    

ศศนิา ภารา (2550: 91); สหภาพนานาชาตเิพื่อการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาติ 

(IUCN. 1970: 11); บานด;ู และออลารก์ (Bandhu; & Aulakh. 1981: 5); สมาคมสิง่แวดลอ้มศกึษา

แห่งอเมรกิาเหนือ(NAAEE. 2008: 3); และเวนคาตาราแมน(Venkataraman. 2008: 5) ไดใ้ห้
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ความหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่สรปุไดว้่า สิง่แวดลอ้มศกึษา คอื กระบวนการ

ทางการศกึษา หรอืกระบวนการสอน ทีท่าํให้นกัเรยีนเกดิความตระหนกัในค่านิยม การรบัผดิชอบ

ต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เขา้ใจแนวความคดิหลกั เพื่อพฒันาทกัษะและเจตคต ิพฤตกิรรม และค่านิยม 

ในอนัทีจ่ะรกัษา หรอืพฒันาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติของตนเอง และของมนุษยโ์ดย

ส่วนรวม มคีวามเขา้ใจและซาบซึง้ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการ

แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มทัง้ส่วนบุคคลและส่วนรวม และการใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษา และการนํา

ความรูท้างสิง่แวดลอ้มสู่บุคคลทุกระดบัเพื่อคงไวซ้ึง่คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ี   

  7.2  เป้าหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 

  ยเูนสโก (UNESCO. 1977: 26) ไดก้ล่าวถงึเป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาไวใ้น        

 “คาํประกาศแห่งทบลิชิ”ิ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั ยเูนสโก (UNESCO. 1975: 3) ทีก่ล่าวถงึ

เป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาตามกฎบตัรเบลเกรด หรอืปฏญิญาเบลเกรด (The Balgrade 

Charter) โดยเป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษามดีงัน้ี   

1. เพื่อทีจ่ะพฒันาคุณภาพของประชากรโลกใหม้คีวามตระหนกั ความห่วงใย 

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และนิเวศวทิยา ทัง้ในเขตเมอืงและ

ชนบท 

2. ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้เจตคต ิแรงจงูใจ การตดัสนิใจ และการมสี่วนรว่มในการ 

ทาํงานเพื่อนําไปสู่การแกป้ญัหาและป้องกนัหรอืปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม 

3. พฒันารปูแบบพฤตกิรรมใหม่ๆ  ทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรอื 

สมาคมต่างๆ  

  7.3 จดุมุ่งหมายของส่ิงแวดล้อมศึกษา 

  เกษม จนัทรแ์กว้ (2536: 77); กนก จนัทรท์อง (2541: 67); ศริพิร หงสพ์นัธุ ์(2542: 

24); กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2546: 104) และภาสนีิ เป่ียมพงศส์านต์ (2550: ช); วนิยั     

วรีะวฒันานนท์ (2555: 112-113); และยเูนสโก (UNESCO, 1977: 26-27) ไดก้ล่าวถงึจดุมุง่หมาย

ของสิง่แวดลอ้มศกึษาทีไ่ดม้กีารเสนอแนะจากการประชุมทีเ่มอืงเทลบิชิ ิ สหภาพโซเวยีต ในปี พ .ศ. 

2520 เกีย่วกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของมนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม

ศกึษา ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี  

1. ความรู ้(Knowledge) เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์หลากหลายในเรือ่ง 

สิง่แวดลอ้ม และมคีวามเขา้ใจในพืน้ฐานสิง่แวดลอ้ม   

2. ความตระหนกั (Awareness) เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกั และมกีาร 

ตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มในทางทีด่ ี

3. เจตคต ิ(Attitude) เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนมคี่านิยม และความรูส้กึห่วงใยต่อ 

สิง่แวดลอ้ม มแีรงจงูใจทีจ่ะรว่มกนัปรบัปรงุ หรอืป้องกนัสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงั  
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4. ทกัษะ (Skills) เพื่อช่วยใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการแยะแยะปญัหาสิง่แวดลอ้ม  

รวมทัง้เขา้รว่มปรบัปรงุ แกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มเหล่านัน้ 

5. การเขา้มสี่วนรว่ม (Participation) เป็นการจดัหาโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ไปมสี่วน 

รว่มในงานทีเ่กีย่วกบัการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มนทุกระดบัอยา่งจรงิจงั  

  นอกจากน้ี ยเูนสโก(UNESCO. 1975: 3) อธบิายว่ากฎบตัรเบลเกรด หรอืปฏญิญา

เบลเกรด(The Balgrade Charter) ไดก้ล่าวถงึจดุมุง่หมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัที่

กล่าวมาขา้งตน้ และยงัไดก้ล่าวถงึจดุมุง่หมายในดา้นของความสามารถในการประเมนิ (Evaluation 

Ability) คอืใหรู้จ้กัประเมนิมาตรการทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การศกึษาโครงการในแงป่จัจยัต่างๆ ทาง

นิเวศวทิยา ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม จรยิธรรม  

  7.4  หลกัการส่ิงแวดล้อมศึกษา 

  ลดัดาวลัย ์กณัหสุวรรณ (2535: 5); กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2544: 6);  

วราพร ศรสีุพรรณ (ม.ป.ป.: 66); และวนิยั วรีะวฒันานนท์; และอดศิกัดิ ์ สงิหส์โีว (2551: 33) ได้

กล่าวถงึหลกัการสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การศกึษาสิง่แวดลอ้มนัน้  ตอ้งพจิารณาสิง่แวดลอ้มในองคร์วม ทัง้ดา้นธรรมชาต ิ 

และดา้นทีม่นุษยส์รา้งขึน้รวมทัง้การเมอืง เศรษฐศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคม กฎหมาย วฒันธรรม 

และนิเวศวทิยา 

2. สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการใหก้ารศกึษาในลกัษณะสหวชิา (Interdisciplinary)  โดย 

พยายามโยงสาระสาํคญัแต่ละสาขาวชิา รวมทัง้แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างสาขาต่อสาขาวชิา หรอื

หลายๆ วชิาใหเ้กดิแนวคดิหรอืทศันะทีส่มดุลกนั 

3. สิง่แวดลอ้มศกึษา ควรเป็นการใหก้ารศกึษาทีต่่อเน่ือง ยาวนาน ทุกระดบัชัน้ทัง้ใน 

ระบบและนอกระบบโรงเรยีน    

4. สิง่แวดลอ้มศกึษา เป็นกระบวนการศกึษาทีส่ามารถใหน้กัเรยีน มคีวามสามารถ  

มบีทบาทในการวางแผนและการตดัสนิใจในการอนุรกัษ์ และป้องกนัสิง่แวดลอ้ม   

5. สิง่แวดลอ้มศกึษา มแีนวในการศกึษาทีจ่ะเน้นหนกัในการป้องกนัปญัหา และ 

วธิกีารแกไ้ขปญัหานัน้ กล่าวคอื นกัเรยีนสามารถที่จะนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัปรงุ หรอืดดัแปลงให้

เขา้กบับรรยากาศของสาขาวชิาต่างๆ ทีส่ามารถผสมผสานกนัใหเ้กดิแนวทางในการแกไ้ขปญัหาที่

เกดิขึน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

6. สิง่แวดลอ้มศกึษา มุง่ทีจ่ะใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูส้ถานการณ์สิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั  

พรอ้มพจิารณาสภาพทีผ่่านมาดว้ย เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถนําไปปรบัใชใ้นการแกไ้ขปญัหา

สิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ได ้

7. การจดัสิง่แวดลอ้มศกึษา ควรจดัใหม้กีารสาํรวจ หรอืศกึษาเรือ่งของการพฒันา   

และการเตบิโตของการพฒันาทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ และจะตอ้งศกึษาถงึผลกระทบทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้ม  
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8. การจดัสิง่แวดลอ้มศกึษา ควรส่งเสรมิดา้นความจาํเป็นตลอดจนคุณค่าของทอ้งถิน่ 

ธรรมชาตริวมถงึความรว่มมอืของนานาประเทศ ในการทีจ่ะช่วยแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้  

9. ใชส้ภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และวธิกีารทีเ่ปิดกวา้งใหเ้กดิการเรยีน 

การสอนทัง้ทีเ่กีย่วกบัและการเกดิจากสิง่แวดล้อม โดยเน้นอยา่งจรงิจงัในกจิกรรมการปฏบิตั ิและ

ประสบการณ์ตรง 

  7.5 รปูแบบของการจดัการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษา  

  พลัเมอร;์ และนีล (Palmer; & Neal.1994: 39); เสาวลกัษณ์ รุง่ตะวนัเรอืงศร ี(2545:  

18-19); กรมส่งเสรมิส่งคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2544: 7); และภาสนีิ เป่ียมพงศส์านต ์(2550: ผ-ฝ) ได้

กล่าวถงึรปูแบบของการจดัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศึกษาซึง่ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ คอื 

1) การศกึษาในสิง่แวดลอ้ม 2) การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และ 3) การศกึษาเพื่อสิง่แวดลอ้ม   

ดงัภาพประกอบ 6 

 

 
 

ภาพประกอบ 6  รปูแบบการเรยีนการสอนสิ่งแวดลอ้มศกึษา 

 

  ทีม่า : ดดัแปลงจาก พลัเมอร ์และนีล (Palmer; & Neal. (1994). The Handbook of 

Environmental Education. p.39.) 

 

       1. การศกึษาในสิง่แวดลอ้ม (Education in or Through the Environment) 

การศกึษาสิง่แวดลอ้มเป็นการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

จติสาํนึกเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม โดยใหน้กัเรยีนไดส้มัผสัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มโดยตรง การเรยีน- 
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การสอนจงึควรเป็นการเรยีนนอกหอ้งเรยีน หรอืการทาํกจิกรรมภาคสนาม และมกีารเกบ็ขอ้มลูใน

รปูแบบต่างๆ เช่น การสงัเกต การวาดภาพ และการสมัภาษณ์ เป็นตน้ โดยหวงัว่าการเรยีนแบบน้ี

จะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจความสมัพนัธแ์ละความสลบัซบัซอ้นของธรรมชาต ิ ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนได้

พฒันาจติสาํนึกและใหค้วามรว่มมอืในการสงวนรกัษา และดแูลสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัของเขาเอง 

       2. การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (Education about the Environment) เน่ืองจากมี

ความเชื่อว่าความรูส้กึและจติสาํนึกเท่านัน้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชส้ิง่แวดลอ้ม

อยา่งชาญฉลาดได ้จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทาํใหม้นุษยไ์ดเ้ขา้ใจกระบวนการทางธรรมชาต ิ 

และผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของมนุษยท์ีม่ ีต่อสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้การศกึษาแบบน้ีจงึเป็น

การเน้นการถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น นิเวศวทิยา วงจรชวีติ ประชากรศกึษา และ

ผลกระทบจากกจิกรรมต่างๆ ของมนุษยต่์อสิง่แวดลอ้มในแงม่มุต่างๆ นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งรูว้่า

สิง่แวดลอ้มธรรมชาตทิาํงานอยา่งไร เพื่อทีจ่ะช่วยรกัษาใหม้นัอยูอ่ยา่งสมดุลและมคีวามยัง่ยนื

ตลอดไป 

       3. การศกึษาเพื่อสิง่แวดลอ้ม (Education for Environment) เป็นการศกึษาเพื่อมุง่ที่

จะส่งเสรมิใหเ้กดิความใส่ใจและความสามารถทีจ่ะปรบัวถิชีวีติ ตลอดจนความสามารถในการ

พจิารณาสิง่แวดลอ้มอยา่งพนิิจพเิคราะห์เพื่อใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งเหมาะสม และ 

ชาญฉลาด อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยให้นกัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มเพื่อให้

บรรลุตามวตัถุประสงค ์การศกึษาสิง่แวดลอ้มแบบน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัการศกึษาสองแบบทัง้

การศกึษาในสิง่แวดลอ้ม และการศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

               นอกจากน้ีศริพิร หงสพ์นัธุ ์(2542: 29) ไดก้ล่าวไวว้่าการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาใน

โรงเรยีนสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ควรสอนเรือ่งระบบนิเวศเฉพาะบรเิวณ เช่นระบบนิเวศ

แหล่งน้ํา ระบบนิเวศปา่ไม ้เป็นตน้ และครสูามารถฝึกให้นกัเรยีนรูจ้กัคดิวางแผนในการแกป้ญัหา

สิง่แวดลอ้มโดยเริม่สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ปลกูฝงัใหม้จีติสาํนึกในการรกั

สิง่แวดลอ้ม ธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม รวมถงึการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระบบนิเวศ ฝึกหดัใหรู้จ้กัใน

การวางแผน และตดัสนิในการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม และจดัการสิง่แวดลอ้ม ส่วนบณัฑติ ดุลยรกัษ์ 

(2542: 163 -164) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มไวบ้างประการ  

เช่น ครคูวรจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัใินหอ้งเรยีนธรรมชาต ิมกีารศกึษาสิง่แวดลอ้มใน

โรงเรยีน หรอืในชุมชน การเดนิปา่ศกึษาธรรมชาต ิการศกึษาสาํรวจระบบนิเวศปา่ชายเลน ปา่พร ุ

หรอืปา่บก เป็นตน้ โดยครมูบีทบาทในการจดัมวลประสบการณ์ใหน้กัเรยีนไดม้โีอกาสคน้หา -  

สบืเสาะหาความรูจ้ากสิง่แวดลอ้ม ซึง่สุวฒัก ์นิยมคา้ (2531: 502); สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2544: 103);   

สุวทิย ์มลูคาํ; และอรทยั มลูคาํ (2545: 57); และชาตร ีเกดิธรรม (2545: 36) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่ง

สอดคลอ้งกนัว่าการสอนแบบการสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry Method) คอืการสอนทีเ่น้นนกัเรยีน

เป็นสาํคญั ใหน้กัเรยีนเป็นศูนยก์ลางของการปฎบิตักิจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งแทจ้รงิ และ

ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูค้น้หา หรอืสบืเสาะหาความรู้เกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงทีน่กัเรยีนยงัไมเ่คยมี
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ความรูใ้นสิง่นัน้มาก่อน โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอื และผูส้อนตัง้คาํถาม

กระตุน้ใหน้กัเรยีนใชก้ระบวนการทางความคดิ หาเหตุผลจนคน้พบความรูห้รอืแนวทางในการแกไ้ข

ปญัหาทีถู่กตอ้งดว้ยตนเอง สรปุเป็นหลกัการ กฎเกณฑ ์หรอืสามารถนําไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน

สถานการณ์ต่างๆ ได ้และผูส้อนยงัทาํหน้าทีส่นบัสนุน  ชีแ้นะ ช่วยเหลอื และแกป้ญัหาทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ระหว่างทาํกจิกรรมการเรยีนรู้ ซึง่มพีืน้ฐานมาจากแนวทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism)  

       ประมวล ศริผินัแกว้ (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้่า สถาบนัส่งเสรมิการสอน

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดส้่งเสรมิใหค้รจูดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการ        

สบืเสาะหาความรู ้(Inquiry) มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2515 โดยผ่านกจิกรรมสาํรวจและทดลองเพื่อให้

นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจในแนวความ คดิหลกั(Concept) ทางวทิยาศาสตร ์และไดร้บัการพฒันา

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์(Science Process Skills) รวมทัง้เจตคตทิางวทิยาศาสตร์

(Scientific Attitude) และในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 และฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2551 

ในส่วนของกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรก์ย็งัคงเน้นการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางการ 

สบืเสาะหาความรู ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากมาตรฐานหลกัสตูรดา้นกระบวนการเรยีนรู้ และสาระการเรยีนรู้

ยอ่ยเกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึง่ถอืไดว้่ามคีวามทนัสมยัและเป็นสากล  

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2544: 79-80)  ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนของการ

จดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรูไ้ว้ 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี (ภาพประกอบ 7) 

       1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเขา้สู่บทเรยีนหรอืเรือ่งทีส่นใจ ซึง่

อาจเกดิ ขึน้เองจากเรือ่งทีส่งสยั หรอืจากความสนใจของตวันกัเรยีนเอง หรอืเกดิจากการอภปิราย

ภายในกลุ่มเรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่ําลงัเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้  หรอืเป็นเรือ่งที่

เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิทีเ่พิง่เรยีนมาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งคาํถาม กําหนดประเดน็ที่

จะศกึษา ในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสื่อต่างๆ หรอืเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการ

เสนอประเดน็ขึน้มาก่อนแต่ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็ทีค่รกูําลงัสนใจเป็นเรือ่งทีจ่ะใช้

ศกึษา เมือ่มคีาํถามทีน่่าสนใจ และนกัเรยีนส่วนใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา 

จงึรว่มกนักําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอยีดของเรือ่งทีศ่กึษาใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ อาจ

รวมทัง้การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดมิหรอืความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหนํ้าไปสู่ความ

เขา้ใจเรือ่ง หรอืประเดน็ทีจ่ะศกึษามากขึน้ และมแีนวทางในการสาํรวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

       2. ขัน้สาํรวจและคน้หา (Exploration) เมือ่ทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามที่

สนใจศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ใหม้กีารวางแผนกําหนดแนวทางในการสาํรวจตรวจสอบตัง้สมมตฐิาน  

กําหนดทาง เลอืกทีเ่ป็นไปได้ ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อรวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ 

วธิกีารตรวจสอบทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม การใชค้อมพวิเตอร ์เพื่อ

ช่วยในการสรา้งสถานการณ์จาํลอง (Simulation) การศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิหรอื

แหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอทีจ่ะนําไปใชใ้นขัน้ต่อไป 
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       3. ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ (Explanation) เมือ่ไดข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อการสาํรวจ

ตรวจสอบแลว้ จงึนําขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรปุผล และนําเสนอผลทีไ่ดใ้นรปูต่างๆ 

เช่น บรรยายสรปุ สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตร์ หรอืวาดรปู สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้น้ี

เป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โตแ้ยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไมเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเดน็ทีก่ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูแบบใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยใหเ้กดิการ

เรยีนรูไ้ด้ 

       4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรูท้ีส่รา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรู้

เดมิ หรอืแนวคดิทีไ่ดค้น้ควา้เพิม่เตมิหรอืนําแบบจาํลองหรอืขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชอ้ธบิายสถานการณ์

หรอืเหตุการณ์อื่นๆ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้ากแสดงว่าขอ้จาํกดัน้อย ซึง่จะช่วยเชื่อมโยงกบั

เรือ่งต่างๆ ทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้ 

       5. ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ ว่า

นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด จากนัน้จงึนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งอื่นๆ

การนําความรู ้และแบบจาํลองไปใชอ้ธบิายหรอืประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรอืเรือ่งอื่นๆ   

 

 
ภาพประกอบ 7 วฎัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 

 

 ทีม่า : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี (2544). คู่มอืการจดัการ

เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์. หน้า 80. 

 

       จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัสรปุไดว้่าในการสอนเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ครคูวรจดั

ประสบการณ์ให้นกัเรยีนโดยคาํนึงถงึองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คอื 1) การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มซึง่

มจีดุมุง่หมายในการพัฒนาความรู ้และความเขา้ใจ ในเรื่องค่านิยมและทศันคต ิ2) การศกึษาเพื่อ

สิง่แวดลอ้ม เป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคน้หาการตอบสนองของตนเองต่อสิง่แวดลอ้ม ต่อความ 

สมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม และประเดน็ทางสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะเชื่อมโยงกบัการพฒันาทางดา้นทศันคติ
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และค่านิยม รวมทัง้หลกัการของความเขา้ใจและพฤตกิรรมของมนุษยเ์พื่อการพฒันาอนัยัง่ยนื  และ

การใชส้ิง่แวดลอ้มอยา่งระมดัระวงั และ3) การศกึษาในหรอืผ่านสิง่แวดลอ้ม โดยใชส้ิง่แวดลอ้มเป็น

แหล่งวทิยาการในการเรยีนรูท้ ัง้ทางธรรมชาต ิและทีม่นุษยส์รา้งขึน้ทาํ ใหเ้กดิพฒันการอยา่งยิง่ทาง 

ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจ การใชส้ิง่แวดลอ้มในฐานะแหล่งวทิยาการในการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

จงึเป็นสิง่ทีห่าค่าไมไ่ดใ้นการช่วยพฒันาความรู ้ความเขา้ใจทีต่อ้งการเสรมิสร้างช่วยใหน้กัเรยีนได้

ตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและเพื่อสิง่แวดลอ้มต่อไป    

       นอกจากน้ีการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชว้ฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5Es) นบัว่ามี

ความเหมาะสมกบัการเรยีนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา หรอืวชิาสิง่แวดลอ้ม ซึง่ทาํ

ใหน้กัเรยีนไดส้มัผสัและมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม เพื่อนําประสบการณ์ใหมป่รบัใหเ้ขา้กบั

ประสบการณ์เดมิ หรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่ว้ยตนเองโดยมคีรคูอยช่วยเหลอื และอํานวยความ

สะดวก ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึสนใจการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน โดยนําวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ 

ตามทีส่ถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีส่งเสรมิมาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ตามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการรู้

สิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาตอนปลาย   

 

8. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการรู้ส่ิงแวดล้อม   

  8.1 ความหมายของการรู้ส่ิงแวดล้อม 

  ฮาเรส; และคนอื่นๆ (Hares; et al.  2006: 129) กล่าวไวว้่า การรูส้ ิง่แวดลอ้ม  

(Environmental Literacy) หมายถงึ การรบัรูเ้กีย่วกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเราทัง้ในดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และระบบนิเวศ เป็นตน้ ส่วนซาชาร ;ี และ        

คนอื่นๆ (Zachary; et al. 2008: 3) กล่าวว่าการรูส้ ิง่แวดลอ้มเป็นคาํทีใ่ชก้นัทัว่ไปในสถาบนั 

การศกึษาเพื่ออา้งถงึรปูแบบของการทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีไ่มไ่ดจ้าํกดัเพยีงแค่ให้

ความรูใ้นเรือ่งสภาพแวดลอ้มและปญัหาสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี แนร,์ โจนส;์ และไวท ์(Nair; Jones; 

& White. 2008: 58) กล่าวไวว้่า การรูส้ ิง่แวดลอ้ม คอืระดบัความสามารถในการเขา้ใจในบริบทของ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อการวเิคราะห์ การสงัเคราะห ์การประเมนิผล และการตดัสนิใจเกีย่วกบัปญัหา

สิง่แวดลอ้มนัน้ๆ  ส่วนสวานีโพเอล, ลอบเซอร;์ และชารโ์ก(Swanepoel; Loubser; & Chacko. 

2002: 282)  ไดก้ล่าวถงึการรูส้ ิง่แวดลอ้มไวว้่า เป็นความสามารถในการตระหนกัถงึสิง่แวดลอ้มของ

คนหน่ึงๆ นอกจากน้ี The Partnership for 21
st
 Century Skills (2012: ออนไลน์) ระบุว่าการรู้

สิง่แวดลอ้มเป็นหน่ึงในความรูห้ลกัสาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 โดย 1) ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม สถานการณ์และเงือ่นไขโดยเฉพาะผลต่ออากาศ 

สภาพภมูอิากาศ ทีด่นิ อาหาร พลงังาน น้ํา และระบบนิเวศ 2) แสดงใหเ้หน็ถงึความรูแ้ละความ
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เขา้ใจในผลกระทบของสงัคมต่อธรรมชาตขิองโลก เช่น การเจรญิเตบิโตของประชากร การพฒันา

ประชากร อตัราการบรโิภคทรพัยากร เป็นตน้  3) ตรวจสอบและวเิคราะหป์ญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและ

ใหข้อ้สรปุทีถู่กตอ้งและมปีระสทิธภิาพ และ 4) ดาํเนินการทัง้ส่วนตวัและส่วนรวมต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น

การมสี่วนรว่มในการดาํเนินการเกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัพอจะสรปุไดว้่าการรูส้ ิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความรู ้ความ

เขา้ใจ ความคดิเหน็ ความรู้สกึ และการแสดงออก หรอืพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีน 

  8.2 องคป์ระกอบของการรู้ส่ิงแวดล้อม 

  แมคเบท; และคนอื่นๆ (McBeth; et al. 2011: 6); และฮอลเวค; และคนอื่นๆ   

(Hollweg; et al. 2011: 2-3-2-4) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการรูส้ ิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย        

1) ความรูด้า้นนิเวศวทิยา(Ecological Knowledge) 2) ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ต่อสิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Affect) 3) ดา้นทกัษะ (Cognitive Skills) และ4) ดา้นพฤตกิรรม (Behavior) ส่วน

เมลโล โอไบรเอน (Mello O’Brien. 2007: 32) กล่าวว่าการรูส้ ิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย ดา้นความ

ตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี

เมอรฟี์ (Murphyl. 2002: i);   เนเกฟิ; และคนอื่นๆ (Negev; et al. 2008: 5); เคเนิล; และแนคลคิ 

(Krnel; & Naglic. 2009: 6) กล่าวไวว้่าการรูส้ ิง่แวดลอ้มประกอบดว้ยดา้นความรู ้เจตคต ิและ

พฤตกิรรม ส่วนอโีดแกน; และคนอื่นๆ (Erdogan; Kostova; & Marcinkowskil. 2009: 16-17) 

อธบิายว่าการรูส้ ิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย 1) ความรูด้า้นนิเวศวทิยา และธรรมชาต ิ2) ความรูเ้กีย่วกบั

ประเดน็และปญัหาสิง่แวดลอ้ม 3) ความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐสงัคม และการเมอืง 4) ดา้นทกัษะ 5) ดา้น

เจตคต ิหรอือารมณ์ ความรูส้กึ และ 6) ดา้นพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ส่วนสวานีโพเอล; ล๊อบเซอร;์ 

และชารโ์ก (Swanepoel; Loubser; & Chacko. 2002: 282) ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื  

1) ความตระหนกั 2) ความรู ้ 3) เจตคต ิและ4) การมสี่วนรว่ม (รายละเอยีดดงัตาราง 3) 

 



60 

   

ตาราง 3 องคป์ระกอบของการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

 

องคป์ระกอบของการรูส่ิ้งแวดล้อม 
นักวิชาการ / นักการศึกษา 

เอกสารอ้างอิง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

- ความรูด้า้นนิเวศวทิยา และธรรมชาต ิ - - - - - - -  -   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)                

- ความรูเ้กีย่วกบัประเดน็ และปญัหา 

  สิง่แวดลอ้ม 
- - - - - - -  - - - 

- ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม         -  - - 

- การคดิอย่างมเีหตุผลทางวทิยาศาสตร ์ - -  - - -  -  - - 

- ความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐสงัคม และการเมอืง - - - - - - -  - - - 

- ดา้นทกัษะทางสิง่แวดลอ้ม  - - - -  -  -   

- ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม  -  -  - - - - - - - 

- ดา้นเจตคต ิ อารมณ์  ความรูส้กึต่อ 

  สิง่แวดลอ้ม 
-          - 

- พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  -  -        

- การมสีว่นร่วมในกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม -  - - - - - - - - - 
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 จากทีก่ล่าวมาสรปุไดว้่าองคป์ระกอบของการรูส้ ิง่แวดลอ้มมดีงัน้ี คอื 1) ดา้นความรู ้ 

2) ดา้นเจตคต ิและ3) ดา้นพฤตกิรรม ทัง้น้ีอาจจะมอีงคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัไดบ้า้ง สาํหรบัการ

วจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้งัคราะหอ์งคป์ระกอบของการรูส้ ิง่แวดล้อมจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และจากการ

พจิารณาสาระการเรยีนรูใ้นรายวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 ของโรงเรยีนเมอืงถลาง 

จงัหวดัภเูกต็ จงึกําหนดองคป์ระกอบของการรูส้ ิง่แวดลอ้มไว ้3 ดา้น คอื 1) ดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม 2) ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ3) ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 8.2.1 ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

        8.2.1.1 ความหมายของความรู้     

            ราชบณัฑติยสถาน (2546: 232) และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2555: 

ออนไลน์) ใหค้าํจาํกดัความของความรูท้ีส่อดคลอ้งกนั คอืเป็นสิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน  

การคน้ควา้  หรอืประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตั ิและทกัษะ ความเขา้ใจหรอื

สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์ หรอืสิ่งทีไ่ดร้บัมาจากการไดย้นิ ไดฟ้งั การคดิหรอืการ

ปฏบิตั ิส่วนน้ําทพิย ์วภิาวนิ (2547: 86) ใหค้วามหมายของความรูไ้วว้่า เป็นผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้

เกดิจากความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนรู ้เป็นความสามารถในการระลกึออกในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้  สาํหรบั

ชลภสัส ์วงษ์ประเสรฐิ (2550: 3) ระบุว่า ความรู ้คอืกรอบของการประสมประสานระหว่าง

สถานการณ์ ค่านิยม ความรูใ้นบรบิท และความรูแ้จง้อยา่งชดัเจนนอกจากน้ีราชบณัฑติยสถาน 

(2551: 248) กล่าวไวว้่า ความรู ้คอื สาระ ขอ้มลู แนวคดิ หลกัการ ทีบุ่คคลรวบรวมไดจ้าก

ประสบการณ์ในวถิชีวีติความรูเ้ป็นผลทีเ่กดิขึน้จากการปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติ  

สงัคม และเทคโนโลย ีบุคคลเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การศกึษา อบรม การรบัถ่ายทอดทาง

วฒันธรรม การรบัรู ้การคดิ และการฝึกปฏบิตัิ จนสามารถสรปุสาระความรูแ้ละนําไปใชป้ระโยชน์ได้

หรอืพฒันาไปสู่ระดบัดทีีส่งูขึน้    

                        ดงันัน้เมือ่พจิารณาความหมายของคาํว่าความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยั

สามารถกล่าวไดว้่า เป็นความเขา้ใจ ในสิง่ทีเ่รยีนรู ้เขา้ใจแนวคดิ หลกัการ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้ทางดา้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม และสามารถนําความรู ้แนวคดิ หรอืหลกัการเหล่านัน้ไปใชป้ระโยชน์เพื่อสิง่แวดลอ้มได้

อยา่งเหมาะสม 

        8.2.1.2 ประเภทของความรู้ 

            จริประภา อคัรบวร; จารวุรรณ ยอดระฆงั; และอนุชาต ิเจรญิวงศม์ติร (2552: 32) 

ไดแ้บ่งประเภทของความรูไ้ว ้2  ประเภท คอื 1) ความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นคน (Tacit  Knowledge) คอืภมูิ

ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวับุคคล เกดิจากประสบการณ์ การเรยีนรู ้ หรอืพรสวรรคต่์างๆ  และ 2) ความรูท้ี่ 

ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) คอืความรูภ้ายนอกตวับุคคลทีเ่ป็นทางการและเป็นระบบ ซึง่ถูก

บนัทกึและถ่ายทอดออกมาในรปูของสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนงัสอื  คู่มอื เอกสาร และ วดีทิศัน์  

เป็นตน้  
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             8.2.1.3 ระดบัของความรู้ 

            บลมู; และคนอื่นๆ (Bloom; et al. 1971: 65)  ไดจ้าํแนกระดบัความรูไ้ว ้6 ระดบั 

คอื 1) ระดบัความจาํ หรอืระดบัทีร่ะลกึได ้ (Recall)  2) ระดบัความเขา้ใจ (Comprehensive)   

3) ระดบัการนําไปใช ้(Application) 4) ระดบัการวเิคราะห ์(Analysis)  5) ระดบัการสงัเคราะห ์

(Synthesis) และ 6) ระดบัการประเมนิค่า (Evaluation)  

        8.2.1.4 เน้ือหาความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

            เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวดัความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มนัน้ มหีลากหลายขึน้อยูก่ ับ 

วตัถุประสงคข์องผูศ้กึษา ดงัเช่น เมอรฟี์ และออลซมั (Murphy; & Olson. 2008: 2-3) ไดก้ําหนด

ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม เป็นขอ้คาํถามเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื   

1) ขอ้คาํถามความรูท้ ัว่ไปดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความรูเ้รือ่งหมอกควนั แก๊สเรอืนกระจก การ 

สญูพนัธุข์องสตัวป์า่ ปญัหาขยะในทอ้งถิน่ พืน้ทีชุ่่มน้ํา เป็นตน้ และ2) เป็นขอ้คาํถามความรูเ้ฉพาะ

ดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานในบา้นเรอืน  การใชเ้ชือ้เพลงิ การผลติกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

ส่วนมานส์; คาร;์ และมอรว์นั (Mancl; Carr; & Morrone. 1999: 58) ไดส้าํรวจความรูห้ลกัทาง

นิเวศวทิยาของประชาชนในรฐัโอไฮโอ (Ohio) โดยความรูท้ีว่ดัประกอบดว้ยเรือ่งชวีภมูศิาสตร ์

(Biogeography) โลกของสิง่มชีวีติ (The Earth as a Biosphere) การเปลีย่นแปลงแทนที ่

(Ecological Successtion) ปฏสิมัพนัธท์างชวีภาพ (Biotic Interaction)  ความสาํคญัของความ

หลากหลาย (The Importance of Diversity) และวฏัจกัรของสาร (Principle of Materials Cycling)  

นอกจากน้ี เออรโ์ดแกน; คอสโตวา; และมารซ์นิคอฟสก ิ(Erdogan; Kostova; & Marcinkowski. 

2009: 16) ไดก้ําหนดประเดน็ดา้นความรูส้ ิง่แวดลอ้มไวด้งัต่อไปน้ี คอื ความรูด้า้นนิเวศวทิยา และ

ธรรมชาต ิความรูเ้กี่ยวกบัประเดน็ และปญัหาสิง่แวดลอ้ม และความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐสงัคม และ

การเมอืง เป็นตน้ แต่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้กําหนดองคป์ระกอบของความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม

ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คอื 1) ดา้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 2) ดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และ 

3) ดา้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ซึง่วดัไดจ้ากแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

ทีผู่ว้จิยัและครผููส้อนรว่มสรา้งขึน้ตามพฤตกิรรมการวดัดา้นพุทธพิสิยัของบลมู; และคนอื่นๆ 

(Bloom; et al. 1971: 65)  6 ดา้น คอื 1) ดา้นความจาํ 2) ดา้นความเขา้ใจ  3) ดา้นการนําไปใช ้  

4) ดา้นการวเิคราะห ์ 5) ดา้นการสงัเคราะห์  และ 6) ดา้นการประเมนิค่า ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 

(Multiple Choice)  4 ตวัเลอืก 1 ฉบบั จาํนวน 60 ขอ้ โดยแบ่งเป็นดา้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

จาํนวน 15  ขอ้ ดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม จาํนวน 20 ขอ้ และดา้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มจาํนวน 25 ขอ้ 

 8.2.2 เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม 

        8.2.1.1 ความหมายของเจตคติ  

            ไดม้นีกัการศกึษาใหค้วามหมายของเจตคติ ไวด้งัน้ี กู๊ด (Good. 1973: 49);  
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อนาสตาซ ี(Ansatasi. 1976: 453); และฟิชไบน์; แอท็เจน (Fishbein; & Ajzen. 1975: 6); เลฟตนั;

และลอรา่ (Lefton; & Laura. 1984: 354); ศกัดิ ์สุนทรเสณ ี(2531: 2); และสุรางค ์โคว้ตระกูล 

(2554: 366) กล่าวถงึเจตคตทิีส่อดคลอ้งกนั คอื เจตคตเิป็นความโน้มเอยีงของพฤตกิรรมทีจ่ะ

แสดงออกในทางทีช่อบ หรอืไมช่อบต่อบุคคลอื่นหรอืต่อสิง่ต่างๆ ส่วนลว้น สายยศ; และองัคณา  

สายยศ (2543 : 54)  กล่าวไวว้่า เจตคต ิหรอืทศันคต ิถอืเป็นความรูส้กึเชื่อ ศรทัธาต่อสิง่หน่ึงสิง่ใด 

จนเกดิความพรอ้มทีจ่ะแสดงการกระทาํออกมาซึง่อาจจะไปในทางทีด่หีรอืไมด่กีไ็ด ้ นอกจากน้ี

บณัฑติ ดุลยรกัษ์ (2542: 79); พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543: 106); และสุชา จนัทน์เอม (2544: 270) ให้

ความหมายของเจตคตทิีส่อดคลอ้งกนั กล่าวคอื เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลต่างๆ อนัเป็น

ผลเน่ืองมาจากการเรยีนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่ต่างๆ ไป

ในทศิทางใดทศิทางหน่ึงซึง่อาจเป็นไปในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นกไ็ด ้ส่วนธรีวุฒ ิเอกะกุล (2542: 

3) ไดส้รปุไวว้่า เจตคตเิป็นพฤตกิรรม หรอืความรูส้กึทางดา้นจติใจทีม่ต่ีอสิง่เรา้ใดสิง่เรา้หน่ึงรวมทัง้

ความรูส้กึทีเ่กดิจากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่เรา้ หรอืประสบการณ์ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  และ 

ราชบณัฑติยสถาน (2551: 31) ระบุว่าเจตคต ิคอื ความรูส้กึต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงโน้มเอยีงไปทางบวก

หรอืลบ ซึง่เกดิจากองคป์ระกอบทางอารมณ์ หรอืจติใจ เช่น ความรกั ความเกลยีด และองคป์ระกอบ

ทางดา้นความรู ้ความคดิเหน็ เจตคตทิีเ่กดิขึน้มกัส่งผลต่อพฤตกิรรมบุคคล 

  กล่าวโดยสรปุ เจตคต ิหมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความเชื่อ ท่าทหีรอื

ความพรอ้มซึง่ทาํใหบุ้คคลมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมออกมา 2 ลกัษณะ คอื เจตคตทิางบวกจะ

แสดงออกในลกัษณะ ความพอใจ สนใจ ความชอบ อยากปฏบิตั ิและอกีลกัษณะหน่ึงคอื เจตคต ิ

ทางลบจะแสดงออกในลกัษณะความเกลยีด ไมพ่งึพอใจ ไมส่นใจ ไมเ่หน็ดว้ย นอกจากน้ีเจตคตอิาจ

แสดงออกในลกัษณะเป็นกลาง เช่น รูส้กึเฉยๆ  ไมร่กัไมช่อบ หรอืไมแ่น่ใจ 

 เมือ่พจิารณาถงึความหมายของคาํว่า เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม สามารถกล่าวไดว้่า  

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืความคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม โดยมี

แนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ การป้องกนั หรอืการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม   

        8.2.1.2  องคป์ระกอบของเจตคติ 

            ซาฟเวอร ์(Shaver. 1977: 168-170); เลฟตนั; และลอรา่ (Lefton; & Laura. 

1984: 354); เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ ์(2520: 40-41); ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526: 3-4); ศกัดิ ์สุนทรเสณ ี

(2531: 4-5); เพราพรรณ เปลีย่นภู่ (2542: 99-100); ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ (2543:  

59-60); สุชา จนัทน์เอม (2544: 271); และสุรางค ์โคว้ตระกูล (2554: 367) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบ

ของเจตคตทิีส่อดคลอ้งกนั ซึง่ม ี3 องคป์ระกอบ คอื  

1.  องคป์ระกอบดา้นสตปิญัญา (Cognitive Component) ไดแ้ก่ความรู ้ความคดิ   

ความเขา้ใจ และความเชื่อของบุคคลเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ จากการไดร้บัรูป้ระสบการณ์ หรอืขอ้มลู

เกีย่วกบัสิง่นัน้ก่อนจงึจะสามารถกําหนดท่าทคีวามรูส้กึต่อสิง่เรา้นัน้ได้  หากมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ 

หรอืความเชื่อว่าสิง่ใดด ีกจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ 
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2. องคป์ระกอบดา้นท่าทคีวามรูส้กึ (Affective Component) เป็นส่วนประกอบ

ดา้นอารมณ์ความรูส้กึซึง่จะเป็นตวัเรา้ความคดิอกีต่อหน่ึง เช่น ถา้บุคคลมคีวามรูส้กึทีด่หีรอืไมด่ี

ขณะทีค่ดิสิง่ใดสิง่หน่ึง แสดงว่าบุคคลมคีวามรูส้กึในดา้นบวกและลบตามลาํดบัต่อสิง่นัน้ ซึง่

ความรูส้กึเหล่าน้ีจะเกดิขึน้โดยมคีวามรู้ ความคดิ หรอืประสบการณ์เกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ ของแต่ละ

บุคคลเป็นตวักําหนด 

3. องคป์ระกอบดา้นปฏบิตั ิหรอืพฤตกิรรม (Behavior Component) เป็น 

องคป์ระกอบทีม่แีนวโน้มในทางปฏบิตัหิรอืมสีิง่เรา้ทีเ่หมาะสมจะเกดิการปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึง ทัง้

ดา้นบวก หรอืดา้นลบ เช่น การยอมรบั การไมย่อมรบั ความเตม็ใจหรอืไมเ่ตม็ใจ 

                       จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าองคป์ระกอบทัง้สามดา้น คอื ดา้นสตปิญัญา ดา้นท่าที

ความรูส้กึ และดา้นปฏบิตั ิหรอืพฤตกิรรม ของเจตคตมิคีวามสมัพนัธก์นั เพราะการแสดงออก

ทางดา้นท่าทางหรอือารมณ์ ยอ่มทาํใหเ้กดิความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัได้ ในทางกลบักนัความรูส้กึนึก

คดิกส็่งผลถงึการแสดงออกทางดา้นท่าทางและอารมณ์  ส่วนไฮน์; ฮนัเกอรฟ์อรด์; และโทเมรา 

(Hines; Hungerford; & Tomera. 1986: 1-8) อธบิายว่าเจตคตดิา้นสิง่แวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

ตวัแปรทางจติวทิยาทีค่รอบคลุม 1) ดา้นเจตคต ิ(Attitudes) ซึง่เป็นความรูส้กึทัว่ไปทีบุ่คคลมต่ีอ

ระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม ความรูส้กึและความสนใจในประเดน็สิง่แวดลอ้ม และความรูส้กึทีนํ่าไปสู่

การลงมอืแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม  2) ความรบัผดิชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) เป็น

ความรูส้กึของบุคคลทีส่ญัญากบัสิง่แวดลอ้มในประเดน็ต่างๆ เช่น การลดมลพษิทางอากาศ การนํา

วสัดุไปรไีซเคลิ เป็นตน้ และ 3) ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Locus of Control) เป็นความเชื่อมัน่ใน

ความสามารถของบุคคลทีจ่ะนําไปสู่การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มดว้ยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ

ตนเอง 

                      8.2.1.3  วิธีการส่งเสริมการเกิดเจตคติ 

            เอท็ทงิเกอร;์ ครกูส;์ และสไตน์ (Ettinger; Crooks; & Stein. 1994: 672-673) 

อธบิายว่าเจตคตเิกดิจาก 1) การสงัเกตพฤตกิรรม(Behavioral Observation) บุคคลจะสงัเกต

พฤตกิรรมของบุคคลอื่น และเลยีนแบบบุคคลนัน้ๆ นอกจากน้ีบุคคลจะสงัเกตพฤตกิรรมตนเอง 

เจตคตนํิาไปสู่การแสดงพฤตกิรรม แต่บางครัง้พฤตกิรรมทาํใหเ้กดิเจตคตไิด้  2) จากการเรยีนรู้ 

(Learning Attitude)  โดยกระบวนการวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิ (Classical Conditioning) หรอือาจ

เกดิจากไดร้บัคาํชมเชย  การยนิยอม และการยอมรบั ซึง่เป็นการวางเงือ่นไขแบบเสรมิแรง 

(Operant Conditioning)  และ 3) จากไดร้บัประสบการณ์ตรง (Direct Experience) เป็นเจตคตทิี่

เกดิขึน้โดยการเรยีนรูส้ ิง่นัน้ๆ ดว้ยตนเอง ซึง่อาภรณ์  ใจเทีย่ง (2540: 64-65) ไดส้รปุวธิกีารส่งเสรมิ

การเกดิเจตคต ิไวด้งัน้ี คอื  

1. ใหข้อ้เทจ็จรงิทีถู่กตอ้งแก่ผูเ้รยีน หรอืจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเพื่อนําไป 

พจิารณาไตรต่รอง จนเกดิการยอมรบั 

2. ใหค้าํแนะนํา ใหค้วามรูเ้พิม่เตมิจากผูรู้ ้หรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 
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3. จดักจิกรรมเรา้ หรอืกระตุน้ หรอืใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพื่อใหเ้กดิประสบการณ์- 

ตรง ไดพ้บ ไดส้มัผสัดว้ยตนเอง  

4. สรา้งความประทบัใจแก่ผูเ้รยีน 

5. ส่งเสรมิการอ่าน 

   นอกจากน้ี บณัฑติ ดุลยรกัษ์ (2542: 162) กล่าวไวว้่ากระบวนการสรา้งให้

นกัเรยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม คอืการจดัประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรยีนไดม้โีอกาสสบืเสาะ 

และพสิจูน์ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม   

    จากวธิกีารส่งเสรมิการเกดิเจตคตทิีก่ล่าวมาขา้งตน้ เช่น จดักจิกรรมเรา้ หรอื

กระตุน้ผูเ้รยีน หรอืการใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพื่อสมัผสักบับรรยากาศ และประสบการณ์ตรง  

เป็นตน้ ผูว้จิยัจะใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิการเกดิเจตคติทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยประยกุตใ์ชผ้่านกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบวฏัจกัรการสบืเสาะหา

ความรู ้5  ขัน้ จากแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ในอําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ 

                      8.2.1.4  การวดัเจตคติ  

                        การวดัเจตคต ิไพศาล หวงัพานิช (2526: 147-148) ไดเ้สนอหลกัการวดัเจตคติ

ไวด้งัน้ี  

1. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (Basic Assumption) เกีย่วกบัการวดัเจตคต ิคอื  

1.1 ความคดิเหน็ ความรูส้กึ หรอืเจตคตขิองบุคคลนัน้ จะคงอยูช่่วงระยะ 

เวลาหน่ึงเพราะความรูส้กึนึกคดิของคนเรานัน้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จะตอ้งมช่ีวงระยะเวลา

ใดเวลาหน่ึงทีค่วามรูส้กึของคนเรามคีวามคงที่ ทาํใหส้ามารถวดัได้  

                  1.2 เจตคตขิองบุคคลนัน้ ไมส่ามารถวดัหรอืสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง การวดัจงึ

เป็นแบบทางออ้ม โดยวดัแนวโน้มทีบุ่คคลนัน้แสดงออกหรอืประพฤตอิยูเ่สมอ 

                  1.3 เจตคตขิองบุคคลนัน้ นอกจากจะแสดงออกในรปูทศิทางของความรูส้กึ

นึกคดิแลว้ยงัมกีารเสดงออกในรปูขนาด หรอืปรมิาณความคดิ ความรูส้กึนึกคดินัน้อกีดว้ย จงึทาํให้

ทราบระดบัความมากน้อย หรอืความเขม้ขน้ของเจตคตดิ้วย  

2. การวดัเจตคตมิอีงคป์ระกอบ 3 อยา่ง คอื ตวับุคคลทีจ่ะวดั, สิง่เรา้ และการ 

ตอบสนองซึง่จะออกมาในระดบัสงู-ตํ่า หรอื มาก-น้อย   

3. สิง่เรา้ทีนิ่ยมใช้ คอื ขอ้ความวดัเจตคต ิ(Attitude Statement) ซึง่เป็นสิง่เรา้

ทางภาษาทีใ่ชอ้ธบิายคุณค่า คุณลกัษณะของสิง่นัน้ เพื่อใหบุ้คคลตอบสนองออกมาเป็นระดบั

ความรูส้กึ (Attitude Continum หรอื Scale) เช่น มาก ปานกลาง น้อย เป็นตน้ 

4. การวดัทศันคตขิองบุคคลเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง  จะตอ้งถามคุณค่าและ

ลกัษณะในแต่ละดา้นของเรือ่งนัน้ออกมาแลว้นําผลซึง่เป็นส่วนประกอบยอ่ยมาสรปุรวมเป็นเจตคติ

ของบุคคลนัน้  
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5. การวดัเจตคตติอ้งคาํนึงถงึความเทีย่งตรง (Validity) ของการวดัเป็นพเิศษ คอื 

ตอ้งพยายามใหผ้ลของการวดัทีไ่ดต้รงกบัความเป็นจรงิของบุคคลทัง้ในแงท่ศิทางและระดบั  

นอกจากน้ี เอด็เวริด์ (Edwards. 1957: 3-16); ศกัดิ ์สุนทรเสณ ี(2531: 16-18); 

รววีรรณ  องัคนุรกัษ์พนัธุ ์(2533: 17-29); เพราพรรณ  เปลีย่นภู่ (2542: 107); ลว้น สายยศ; และ

องัคณา สายยศ (2543: 60-63); และธรีวุฒ ิเอกะกุล (2542: 18)  ไดก้ล่าวถงึวธิกีารวดัเจตคต ิซึง่

สรปุไดน้ี้  คอื 

1. การสมัภาษณ์  เป็นวธิทีีง่า่ย และตรงไปตรงมามากทีสุ่ด แต่มขีอ้เสยีทีอ่าจจะ 

ไมไ่ดร้บัคาํตอบทีจ่รงิใจ เน่ืองจากผูต้อบอาจบดิเบอืนคาํตอบเพราะมคีวามเกรงกลวัต่อการแสดง

ความคดิเหน็ ซึง่มวีธิกีารแกไ้ข คอื ผูส้มัภาษณ์ตอ้งสรา้งบรรยากาศใหผู้ต้อบรูส้กึเป็นอสิระ และ

แน่ใจว่าผูส้มัภาษณ์จะเกบ็คาํตอบเป็นความลบั หรอืนําเสนอในภาพรวม และผูส้มัภาษณ์จะตอ้ง

เตรยีมขอ้รายการทีจ่ะสมัภาษณ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี  

2. การสงัเกต เป็นวธิกีารทีใ่ชต้รวจสอบบุคคลอื่นโดใชป้ระสามสมัผสั ห ูและตา  

เป็นสาํคญั  และจดบนัทกึพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลอยา่งมแีบบแผน เพื่อทีจ่ะไดท้ราบว่า บุคคลที่

เราสงัเกตมเีจตคต ิความเชื่อ หรอือุปนิสยั เป็นอยา่งไร   

             3. การรายงานตนเอง เป็นวธิทีีใ่หผู้ถู้กสอบวดัแสดงความรูส้กึของตนตามสิง่เรา้

ทีไ่ดส้มัผสั  

                        4. เทคนิคจนิตนาการ วธิน้ีีอาศยัสถานการณ์หลายๆ อยา่งไปเรา้ผูส้อบ เช่น  

ประโยคทีไ่มส่มบรูณ์ ภาพแปลกๆ เป็นตน้ เมือ่ผสูอบเหน็สิง่เรา้กจ็ะจนิตนาการออกมา แลว้นํามา

ตคีวามหมาย   

             5. เทคนิคการฉายออก เป็นการวดัเจตคตโิดยการใหส้รา้งจนิตนาการจากภาพ   

โดยใชภ้าพเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลนัน้ตอบสนองออกมาใหม้ากทีสุ่ดทีจ่ะมากไดเ้พื่อทีจ่ะใชเ้ป็น

ตวัชีว้ดัเจตคตขิองบุคคลนัน้ 

             6. การวดัทางสรรีภาพ ซึง่ตอ้งอาศยัเครือ่งมอืไฟฟ้า แต่สรา้งเฉพาะเพื่อจะวดั 

ความรูส้กึอนัจะใหพ้ลงังานไฟฟ้าในรา่งกายเปลีย่นแปลง เช่น ถา้ดใีจเขม็จะชี้อยา่งหน่ึง เสยีใจเขม็จะ

ชีอ้กีอยา่งหน่ึง เป็นตน้ 

                        พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543: 106) ไดก้ล่าวไวว้่ามาตรการวดัเจตคตทิีใ่ชใ้นการวจิยั

มอียูห่ลายชนิด แต่ทีนิ่ยมใชก้นัมอียู่ 3 ชนิด คอื 1) วธิขีองเทอรส์โตน 2) วธิขีองลเิคริท์ และ3) วธิใีช้

ความหมายทางภาษา ซึง่วฒันา ศรสีตัยว์าจา (2534: 37); เพราพรรณ  เปลีย่นภู่ (2542: 107);   

พวงรตัน์  ทวรีตัน์ (2543: 107) กล่าวไวว้่าวธิขีองลเิคริท์เป็นทีนิ่ยมใชก้นัมาก ส่วนสุชา จนัทน์เอม 

(2544: 272) อธบิายว่าการวดัเจตคตดิว้ยวธิน้ีีประกอบดว้ยประโยคต่างๆ ซึง่แต่ละประโยคผูถู้ก-

ทดสอบจะแสดงความรูส้กึของตนออกม 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย และ

ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ นอกจากน้ี พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543: 107-108)  ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนการสรา้ง

มาตรวดัเจตคตขิองลเิคริท์ไวด้งัน้ี  
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1. ตัง้จดุมุง่หมายของการศกึษาว่าตอ้งการศกึษาเจตคตขิองใครทีม่ต่ีอสิง่ใด  

2. ใหค้วามหมายของเจตคตทิีจ่ะศกึษานัน้ใหเ้ด่นชดั เพื่อใหท้ราบว่าสิง่ทีเ่ป็น

ขอ้ความทางเจตคตทิีต่อ้งการวดัคอือะไร ประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง 

3. สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมลกัษณะต่างๆ ของสิง่ทีจ่ะศกึษาซึง่ประกอบ ดว้ย

ขอ้ความทัง้ในทางบวก และในทางลบ 

4. ตรวจสอบขอ้ความทีส่รา้งขึน้ ซึง่อาจทาํไดโ้ดยผูส้รา้งขอ้ความเองหรอืนําไป

ใหผู้ม้คีวามรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ ตรวจสอบ โดยพจิารณาในเรือ่งของความครบถว้นของคุณลกัษณะของสิง่

ทีต่อ้งการศกึษา และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้  

5. ทาํการทดลองขัน้ตอนก่อนทีไ่ปใชจ้รงิ โดยการนําขอ้ความทีไ่ดต้รวจสอบแลว้

ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความและภาษาที่ใชอ้กี

ครัง้หน่ึง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ ความเทีย่งตรง ค่าอํานาจจาํแนก และค่าความ

เชื่อมัน่ของมาตรการวดัเจตคตทิัง้ฉบบั  

6. กําหนดการใหค้ะแนนการตอบของแต่ละตวัเลอืก  โดยทัว่ไปทีนิ่ยมใช้ คอื 

กําหนดคะแนนเป็น  5  4  3  2  1  หรอื 4  3  2  1  0  สาํหรบัขอ้ความทางบวก  และ  1  2  3  4  

5 หรอื  0  1  2  3  4  สาํหรบัขอ้ความทางลบ   

นอกจากน้ี ไพศาล หวงัพานิช (2523: 222-223); ศกัดิ ์สุนทรเสณ ี(2531: 41-

42); จริะวฒัน์ วงศส์วสัดวิฒัน์ (2538: 47); ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ (2543: 90)  ไดก้ล่าว

ไวว้่า ในการเขยีนขอ้ความ หรอืประโยคเพื่อแสดงความรูส้กึ ขอ้ความควรมลีกัษณะ ดงัน้ี 1) เป็น

ขอ้ความทีแ่สดงความเชื่อและความรูส้กึต่อสิง่ทีต่อ้งการ 2) ไมเ่ป็นการแสดงถงึความเป็นจรงิ 3) มี

ความแจม่ชดั สัน้ มขีอ้มลูเพยีงพอสาํหรบัการตดัสนิ  4) มทีัง้ขอ้ความทางบวก และทางลบ  5) ควร

หลกีเลีย่งคาํปฏเิสธซอ้น และ6) ขอ้ความเดยีวควรมเีพยีงความเชื่อเดยีว 

  สาํหรบัแบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ดนัแลพ (Dunlap. 2008: 3) กล่าวไวว้่า 

ถูกพฒันาขึน้ในปี 1978 เรยีกว่า New Environmental Paradigm หรอื NEP ซึง่มกีารนําไปใชอ้ยา่ง

แพรห่ลาย และไดม้กีารพฒันามาเป็น New Ecological Paradigm Scale ในปี 2000  โดย ดนัแลพ; 

แวน ล;ี เมตกิ; และเอมเมท็ โจน (Dunlap; Van liere; Mertig; & Emmet Jones. 2000: 425-442) 

ซึง่มกีารนําไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายเช่นกนั แต่สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม

ของนกัเรยีนโดยใช้แบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มทีด่ดัแปลงจากมลิฟ้อน และดัก๊คทิ (Milfont; & 

Duckitt. 2010) ซึง่ไดพ้ฒันามาจากนกัการศกึษาหลายท่าน รวมทัง้ของดนัแลพ; และแวน ล ี

(Dunlap; & Van Liere. 1978); และดนัแลพ; แวน ล;ี เมตกิ; และเอมเมท็ โจน (Dunlap; Van liere; 

Mertig; & Emmet Jones. 2000) ซึง่ประกอบ ดว้ยมาตรวดั 5  ดา้น คอื 1) ความเพลดิเพลนิกบั

ธรรมชาต ิ 2) การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ3) แรงจงูใจใน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 4) การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และ 5) ความห่วงใยในธรรมชาตแิละ
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ดุลยภาพของสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตาม

วธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และ 

ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ โดยทุกมาตรการวดัจะประกอบดว้ยขอ้ความเชงินิมาน (Positive) และขอ้ความ

เชงินิเสธ (Negative)   

 8.2.3 พฤติกรรมท่ีพึงปฎิบติัต่อส่ิงแวดล้อม   

8.2.3.1 ความหมายของพฤติกรรม 

            ราชบณัฑติยสถาน (2546: 768) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมไวใ้นพจนานุกรม 

ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ว่าเป็นการกระทาํ หรอือาการแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคดิ 

และความรูส้กึเพื่อตอบสนองสิง่เรา้ ส่วนประภาเพญ็  สุวรรณ (2526: 15) กล่าวไวว้่า พฤตกิรรม 

หมายถงึ กจิกรรมทุกประเภททีม่นุษยก์ระทาํไมว่่าจะสงัเกตไดห้รอืไมก่ต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบัสุชาดา 

สุธรรมรกัษ์ (2531: 6-7) ทีก่ล่าวไวว้่า พฤตกิรรม คอืการกระทาํทุกอยา่งของมนุษย ์ซึง่แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คอื 1) พฤตกิรรมภายนอก เป็นพฤตกิรรมทีก่ระทาํแลว้ผูอ้ื่นสามารถสงัเกตได ้และ  

2) พฤตกิรรมภายใน เป็นพฤตกิรรมภายในใจของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้แลว้ไมส่ามารถสงัเกตเหน็ได ้ 

ผูก้ระทาํพฤตกิรรมนัน้ๆ เท่านัน้ทีจ่ะรูว้่าพฤตกิรรมภายในเกดิขึน้แลว้หรอืไม ่ส่วนประสทิธิ ์ ทองอุ่น; 

และคนอื่นๆ (2542: 4) อธบิายว่าพฤตกิรรม คอืการกระทาํ การแสดงอาการ หรอือากปักรยิาของ

อนิทรยี ์(Organism)  นอกจากน้ี โคลมสั; และแอคเยแมน (Kollmus; & Agyeman. 2002: 240) ได้

อธบิายไวว้่า พฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มเป็นการกระทาํของบุคคลทีจ่ะพยายามลดจะผลกระทบในทางลบ

ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

            จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรปุความหมายของพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มไดว้่าเป็นพฤตกิรรมที่มนุษยค์วรกระทาํ หรอืเขา้ไปมสี่วนรว่ม หรอืลงมอืปฏบิตัิ

ในกจิกรรมต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสามารถบอกหรอืระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมนัน้ๆ ต่อการ

แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มได ้

8.2.3.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรม 

            ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526: 16-27)  ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรมมอีงคป์ระกอบอยู ่ 

3 ส่วน คอื 

            1. พฤตกิรรมดา้นพุทธปิญัญา (Cognitive Domain)  พฤตกิรรมดา้นน้ีเกีย่วขอ้ง

กบัการรบัรู ้ การจาํ  ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ  รวมถงึการพฒันาความสามารถและทกัษะทางสตปิญัญา  

การใชว้จิารณญาณเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  พฤตกิรรมดา้นน้ีประกอบดว้ยความสามารถระดบั

ต่างๆ คอื ความรู ้(Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) การประยกุต์ หรอืนําความรูไ้ปใช ้

(Aplication) การวเิคราะห ์ (Analysis) การสงัเคราะห ์(Synthesis) และการประเมนิผล (Evaluation) 

                        2. พฤตกิรรมดา้นทศันคต ิค่านิยม ความรูส้กึชอบ (Affective Domain) 

พฤตกิรรมดา้นน้ี หมายถงึ ความสนใจ ความรูส้กึ ท่าท ีความชอบ ไมช่อบ การใหคุ้ณค่า การรบั 

การเปลีย่นแปลง หรอืการปรบัปรงุค่านิยมทีย่ดึอยู ่ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของ
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บุคคลยากแก่การอธบิาย พฤตกิรรมน้ีประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื การรบั (Recieving)  การ

ตอบสนอง (Responding) การใหค้่า (Valuing) การจดักลุ่มค่า (Organization) และการแสดง

ลกัษณะตามค่านิยมทีน่บัถอื (Characterization by a Value) 

            3. พฤตกิรรมดา้นการปฏบิตั ิ(Psychomotor Domain) พฤตกิรรมดา้นน้ี เป็น

พฤตกิรรมทีใ่ชค้วามสามารถในการแสดงออกของรา่งกาย  ซึง่รวมถงึการปฏบิตัหิรอืพฤตกิรรมที่

แสดงออกและสงัเกตไดใ้นสถานการณ์หน่ึง  หรอือาจะเป็นพฤตกิรรมทีล่่าชา้  คอืบุคคลไมไ่ดป้ฏบิตัิ

ทนัท ีแต่คาดคะเนว่าอาจจะปฏบิตัใินโอกาสต่อไป พฤตกิรรมน้ีเป็นพฤตกิรรมขัน้สุดทา้ย ซึง่ตอ้ง

อาศยัพฤตกิรรมดา้นพุทธปิญัญา และพฤตกิรรมดา้นทศันคตเิป็นส่วนประกอบ 

                      8.2.3.3 ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  

             ชุดา จติพทิกัษ์ (2525: 60-73); และสุชา จนัทน์เอม (2544: 277-280) กล่าวไวว้่า 

สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมโดยทัว่ๆ ไปของมนุษยม์ดีงัต่อไปน้ี คอื 

1.  ความเชื่อ (Belife) คอื การทีบุ่คคลยอมรบัขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ซึง่ของเขาอาจจะ 

ถูกตอ้งหรอืไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิกไ็ด้  คนเรามคีวามเชื่อแตกต่างกนัออกไป ความเชื่อเป็นสิง่

ทีห่กัหา้มไดย้าก และมอีทิธพิลต่อบุคคลมาก บุคคลใดมคีวามเชื่ออยา่งใดกจ็ะมพีฤตกิรรมเป็นไป

ตามความเชื่อของเขา 

2. ค่านิยม (Value) เป็นเครือ่งชีแ้นวปฏบิตัอิยา่งกวา้งๆ แก่บุคคลว่าอะไรที ่

เป็นจดุมุง่หมายของชวีติ สิง่ใดควรปฏบิตัหิรอืไมค่วรปฏบิตั ิค่านิยมอาจไดม้าจากการอ่าน คาํบอก

เล่า หรอืคดิขึน้มาเองกไ็ด ้  

3. บุคลกิภาพ (Peronality) เป็นคุณลกัษณะของแต่ละบุคคลซึง่มหีลายแบบ   

เช่น แบบเผดจ็การ เป็นคนทีช่อบใชอ้ํานาจ ไมเ่ชื่อใครงา่ย มอีคต ิและแบบประชาธปิไตย ซึง่เชื่อใน

เรือ่งสทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค บุคลกิภาพแต่ละแบบต่างมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล

ทัง้สิน้ 

4. สิง่ทีม่ากระตุน้พฤตกิรรม (Stimulus Object) สิง่ทีก่ระตุน้พฤตกิรรมน้ีจะเป็น 

อะไรกไ็ด ้เช่น คาํชม ความชอบ ความสวยงาม เป็นตน้ โดยสิง่เหล่าน้ีจะมคีวามเขม้ขน้แตกต่างกนั

ออกไป และสิง่ทีก่ระตุน้พฤตกิรรมอยา่งหน่ึงอาจมพีลงักระตุน้พฤตกิรรมของแต่ละบุคคลไมเ่ท่ากนั  

5. เจตคต ิ(Attitude) เป็นความรูส้กึ ท่าทขีองบุคคลทีม่ต่ีอบุคคล วตัถุสิง่ของ  

หรอืสถานการณ์ต่างๆ ความรูส้กึ จะเป็นไปในทาํนองพงึพอใจ หรอืไมพ่งึพอใจ เหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็

ดว้ยกไ็ด ้

6. สถานการณ์ (Situation) คอื สภาพแวดลอ้มหรอืสภาวะทีบุ่คคลกําลงัจะ 

มพีฤตกิรรม ซึง่สถานการณ์เป็นสิง่ทีก่ําหนดพฤตกิรรมทีส่าํคญัมาก พฤตกิรรมของคนเราจะ

แตกต่างกนัออกไปตามนิสยัของแต่ละคน  

            นอกจากน้ี พรเูนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau; & et al. 2006: 3) ไดส้รปุถงึปจัจยัที่

ส่งเสรมิพฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มไว ้3 กลุ่ม คอื 1) ปจัจยัดา้นพุทธพิสิยั (Cognitive Factors) ซึง่
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ประกอบดว้ย ความรูเ้ดมิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม(Traditional Environmental Knowledge) ความ

ตระหนกั ในปญัหาสิง่แวดลอ้ม (Awareness of the Problem) และความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัดิา้น

สิง่แวดลอ้ม (Environmental Knowledge Centered on Action) 2) ปจัจยัดา้นจติพสิยั (Affective 

Factors) ประกอบดว้ย การควบคุมตนเองจากภายใน (Internal Locus of Control) การให้

ความสาํคญั (Priorities) ความรูส้กึรบัผดิชอบ (Feeling of Responsibility) ความตัง้ใจจรงิในการ

ปฏบิตั ิ(Intention to Action) ความรูส้กึผกูพนักบัสถานที ่(Place Attachment) ลกัษณะบุคลกิภาพ 

(Personality Traits)  ลกัษณะนิสยั (Habits) พฤตกิรรมทีด่งึดดูความสนใจ (Attraction Behavior 

has for Self)  และความรูส้กึประทบัใจกบัการกระทาํ (รูส้กึว่าการกระทาํนัน้งา่ยกว่าทีค่ดิไว้)   

3) ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ (Situational Factors) ประกอบดว้ยบรบิททางสงัคม วฒันธรรม 

หรอืการเมอืง (Political or Sociocultural Context) โอกาสทีไ่ดส้มัผสัหรอืเผชญิกบัปญัหา

สิง่แวดลอ้ม (Contact Opportunities with the Problem) ระดบัการศกึษา (Education Lavel)  

ประสบการณ์เดมิในการมสี่วนรว่ม หรอืทาํกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม (Prior Action Opportunities) 

เพศ (Gender) บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norms) และการใหค้วามช่วยเหลอื หรอืการสนบัสนุน

ในการทาํงาน (Services Offred to Ease Tasks) 

            ส่วนฮงัเกอรฟ์อรด์; และโวค (Hungerford; & Volk. 1990: 260-261) ไดศ้กึษา

ปจัจยัทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่การจยัทีส่่งเสรมิแบ่งได ้3 กลุ่ม คอื 

1) กลุ่มตวัแปรการนําเขา้ (Entry-Level Variables) เป็นตวัแปรทีด่งึดดู หรอืจงูใจใหบุ้คคลสนใจใน

เรือ่งสิง่แวดลอ้ม เช่น ความไว หรอืความตื่นตวัดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรูเ้กีย่วกบันิเวศวทิยา เจตคติ

ต่อปญัหามลพษิ เทคโนโลย ีและเศรษฐกจิ เป็นตน้ 2) กลุ่มตวัแปรทีแ่สดงความเป็นเจา้ของ 

(Ownership Variables) เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่มในกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประกอบ 

ดว้ย ความรูเ้ชงิลกึเกีย่วกบัประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มทัง้ดา้น

บวก และดา้นลบ และความมุง่มัน่ในการศกึษาประเดน็ หรอืปญัหาสิง่แวดลอ้ม และ 3) กลุ่มตวัแปร

ทีเ่กีย่วกบัการเสรมิสรา้งพลงั (Empowerment Variables) ซึง่เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะปฏบิตัิ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม และการเชื่อมัน่ในการปฏบิตัิ เช่น ความรู ้ทกัษะ หรอืกลยทุธการปฏบิตัดิา้น 

สิง่แวดลอ้ม การควบคุมตนเอง และความตัง้ใจทีจ่ะกระทาํ เป็นตน้    

                   ดงันัน้จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรปุถงึสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของมนุษย ์เช่น ความรู ้ความเชื่อ เจตคต ิหรอืความสนใจใน

การเขา้รว่มกจิกรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  ซึง่ผูว้จิยัแสดงถงึความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มไดด้งัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8  องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 

8.2.3.1 การวดัพฤติกรรม 

             ชยัพร  วชิชาวุธ (2523: 58-88) กล่าวว่า การวดัพฤตกิรรม สามารถทาํได ้2 วธิ ี 

คอื 1) การวดัโดยวธิอีตันยั (Subjective Method) และ 2) การวดัโดยวธิปีรนยั (Objective Method) 

ซึง่พอจะสรปุรายละเอยีดในการวดัแต่ละวธิไีดด้งัน้ี 

            1. การวดัโดยวธิอีตันยั เป็นการกําหนดตวัเลขใหก้บัพฤตกิรรมโดยอาศคัวามรูส้กึ 

เป็นกณฑ ์ซึง่สามารถใชก้บัมาตรระดบัต่างๆ คอื 1) มาตรจดัประเภท ทาํไดโ้ดยการนําเสนอสิง่เรา้ 

ซึง่อาจเป็นแสง เสยีง หรอืขอ้ความต่างๆ ผูต้อบจะจดัประเภทความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่เรา้ตาม

ความรูส้กึของตน  เช่น การวดัความไวในการรูส้กึ การวดัแววอตัโนมตั ิการวดัความสนใจ การวดั

ค่านิยม  การวดับุคลกิภาพ  และการวดัการรบัรูบุ้คคล  เป็นตน้  2) มาตรจดัอนัดบั สามารถทาํได้

โดยการเสนอสิง่เรา้หลายๆ สิง่ใหผู้ร้บัการทดลองจดัอนัดบัความเขม้ หรอืความมากน้อยของ

คุณสมบตับิางอยา่งของสิง่เรา้  3) มาตรอนัตรภาค  เป็นการวดัพฤตกิรรมทีมุ่ง่จาํแนกความมากน้อย

ของความรูส้กึออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงมคีวามยาวเท่าๆ กนั เช่น แบ่งความรูส้กึชอบออกเป็นช่วง

ต่าง ๆ จาก ชอบน้อยทีสุ่ด  ชอบน้อย เฉยๆ ชอบมาก และชอบมากทีสุ่ด ซึง่ลเิคอรท์ (Likert, 1932 

อา้งองิจาก ชยัพร วชิชาวุธ. 223: 69-70) เป็นผูเ้สนอวธิกีารวดัแบบน้ี เรยีกว่าการประเมนิแบบรวม

ค่า (Summated Rating) หรอื มาตรลเิคริท์ (Likert Scale) และ 4) มาตรอตัราส่วน สามารถวดัได้

โดยวธิเีช่นเดยีวกบัมาตรอนัตรภาค 

1. การวดัโดยวธิปีรนยั เป็นการกําหนดตวัเลขใหก้บัพฤตกิรรมตาม 

หลกัเกณฑภ์ายนอกทีแ่น่นอน ไมว่่าจะกําหนดโดยใครกจ็ะใหผ้ลทีเ่หมอืนกนั  ซึง่สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 วธิ ีคอื 1) การวดัความถี ่ 2) การวดัเวลา 3) การวดัความแรง และ 4) การวดัระยะทาง     

 สาํหรบัในครัง้น้ีพฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยั

ใชแ้บบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มทีด่ดัแปลงจาก ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ซึง่

ประกอบ ดว้ยมาตรวดั 5 ดา้น คอื 1) การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี  2) การอนุรกัษ์

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ3) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 4) การคมนาคม

ขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ และ 5) การปฏบิตัทิางสงัคม หรอืตามกฎหมาย ในแต่ละ

มาตรวดัประกอบดว้ยการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแก้ปญัหาสิง่แวดลอ้ม และการแสดง

 

- ความรู ้ความเขา้ใจ   

- ความเชื่อ 

- ค่านิยม 

- ฯลฯ  

 

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 

พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม 



72 

   

พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน โดยดา้นการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหา

สิง่แวดลอ้ม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวธิกีารวดัของ

ลเิคอรท์ (Likert) 4 ระดบั คอื ไมม่คีวามสาํคญัเลย ค่อนขา้งสาํคญั มคีวามสาํคญั และมคีวามสาํคญั

มาก  มาตรวดัละ 5 ขอ้ รวมจาํนวน 25 ขอ้ ส่วนดา้นการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ตามวธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 

ระดบั คอื ไมค่ดิจะทาํ ไมแ่น่ใจ  อยากจะทาํ  ทาํบางครัง้  และทาํแน่นอน  มาตรวดัละ 5 ขอ้ รวม

จาํนวน 25 ขอ้ 

 

9. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการศึกษานอกห้องเรียน   

  9.1 ความหมายของการศึกษานอกห้องเรียน 

 กู๊ด (Good. 1973: 239) ไดใ้หค้วามหมายของการศกึษานอกสถานที ่(Field Trip)   

ไวด้งัน้ี คอื เป็นการเดนิทางเพื่อศกึษานอกสถานทีต่ามจดุประสงคข์องการศกึษา โดยไปศกึษาตาม

สถานทีต่่างๆ ทีม่สี ื่อสาํหรบัการเรยีนรู ้เช่น การไปเยีย่มชมโรงงานอุตสาหกรรม หรอืสถาน

ประกอบการอื่นๆ ทีน่กัเรยีนสนใจ ส่วนวนิยั วรีะวฒันานนท ์(2532: 70) กล่าวไวว้่าการศกึษานอก

หอ้งเรยีนเป็นการนํานกัเรยีนออกไปนอกหอ้งเรยีน ทาํใหไ้ดเ้รยีนรู้เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืระบบ

นิเวศโดยตรงและนกัเรยีนไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ ไดส้งัเกตเหน็ความเป็นไปในสิง่แวดลอ้ม สาํหรบั 

ดลิลอล; และคนอื่นๆ (Dillon; et al. 2005: 21) ไดก้ล่าวไวว้่าการศกึษานอกหอ้งเรยีน คอื 

ประสบการณ์ต่างๆ ที่นกัเรยีนไมคุ่น้เคย หรอืไมส่ามารถสัมผสัไดจ้ากหอ้งเรยีนปกติ  ส่วนไพรเอส 

(Priest.1986: 13) อธบิายว่าการศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิ เน้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากน้ี สมทิ; และคนอื่นๆ (Smith; et al. 

1963: 19); แฮมเมอรแ์มน; แฮมเมอรแ์มน; และแฮมเมอรแ์มน (Hammerman; Hammerman; & 

Hammerman. 1994: 36); พลัเมอร;์ และนีล (Palmer; & Neal.1990: 134); สมสทิธิ ์จติรสถาพร 

(2535: 12); อทิธพิล  เดชน้อย(2547: 7); และสริวิรรณ  ศรพีหล (2549: 145) ไดก้ล่าวถงึการศกึษา

นอกสถานทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่สรปุไดว้่าเป็นการศกึษาโดยการไดด้ ูไดเ้หน็ ไดย้นิ หรอืไดส้มัผสัจาก

ประสบการณ์ตรงนอกหอ้งเรยีนจากแหล่งเรยีนรูท้ีม่อียูจ่รงิตามสถานทีต่่างๆ สาํหรบัการเรยีนการ

สอนเรือ่งธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซึง่ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอน  ก่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจและจดจาํสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็ในเวลาอนัรวดเรว็และเป็นเวลานาน และเป็นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วย

พฒันาสตปิญัญาตลอดจนทกัษะทางสงัคมอนัจะทาํให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้ มมีโนทศัน์และเขา้ใจ

เรือ่งทีเ่รยีนอยา่งลกึซึง้ ส่วนทศินา แขมมณ ี(2553: 343) ระบุว่าการไปทศันศกึษาเป็นกระบวนการ

ทีผู่ส้อนใชใ้นการช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดโดยผูส้อนและนกัเรยีน

รว่มกนัวางแผนและเดนิทางไปศกึษาเรยีนรู ้ณ สถานทีอ่นัเป็นแหล่งความรูใ้นเรือ่งนัน้ โดยมี

การศกึษาสิง่ต่างๆ ในสถานทีน่ัน้ตามกระบวนการหรอืวธิกีารทีไ่ดว้างเแผนไวแ้ละมกีารอภปิรายสรปุ

การเรยีนรูจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากศกึษา 
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  จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรปุความหมายของการศกึษานอกหอ้งเรยีน ไดว้่าเป็น

การนํานกัเรยีนออกไปเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ในแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เพื่อสมัผสักบัประสบการณ์ตรง  ได้

ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ไดพ้ฒันาทกัษะต่างๆ และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหก้บัการเรยีนการ

สอน ซึง่จะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวอ้ยา่งแทจ้รงิ และยงัเป็นการเชื่อม

ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างครกูบันกัเรยีน  นกัเรยีนกบันกัเรยีน และโรงเรยีนกบัชุมชน  

  9.2 แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษานอกห้องเรียน    

  สมทิ และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 21); บลาวส;์ และคลาวสเมยีร ์(Blount; & 

Klausmeir.1968:  268-269); แฮมเมอรแ์มน; แฮมเมอรแ์มน; และแฮมเมอรแ์มน (Hammerman; 

Hammerman; & Hammerman. 1994: 122); และทศินา แขมมณ ี(2553: 343) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ

เกีย่วกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกนัซึง่พอสรปุไดด้งัต่อไปน้ี คอื  เป็นกจิกรรมการศกึษา

หาความรูท้ีเ่ป็นประสบการณ์ตรง (Direct Experience)  ช่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์อนัทรงคุณค่า

ใหเ้กดิขึน้กบันกัเรยีน  ทัง้ยงัเป็นการสรา้งสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน  ระหว่างครกูบั

นกัเรยีน  และระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเอง และยงัเป็นการจดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic 

Learning) เป็นการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาในเชงิสรา้งสรรค์ซึง่เน้นใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิบนโลก  โดยนกัเรยีนมโีอกาสพบเหน็ไดใ้นชวีติประจาํวนั และเกดิเจตคตทิีด่ที ัง้ต่อ

สถานทีแ่ละต่อการเรยีนรู้ นอกจากน้ี ฟอรด์ (Ford. 1972: 7-12); และรกิกนิสนั; และคนอื่นๆ 

(Rickinson; et al. 2004: 15) กล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน ซึง่สรปุไดด้งัน้ี คอื 

การศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นกระบวนการหรอืวธิกีารทางการศกึษา ใชเ้พื่อการกระตุน้ความสนใจใน

การเรยีนการสอนเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู ้ ความเขา้ใจ มเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่ที่

ศกึษา  มทีกัษะ และความสามารถในการสื่อสาร ไดพ้ฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และเพิม่

ความเชื่อมัน่ใหก้บัตนเอง และเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีน่กัเรยีนไดส้มัผสักบัประสบการณ์ตรง  

ไดเ้รยีนรูจ้ากการคน้พบ และการปฏบิตัจิรงิ  

  จากแนวคดิดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจะยดึเป็นแนวทางในการจดักจิกรรม หรอื

ประสบการณ์ใหก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนต่อไป ทัง้น้ีเพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง ได้

เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มดว้ยการปฏบิตัจิรงิจากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

(ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ใหก้บั

นกัเรยีน 
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  9.3 หลกัในการจดัการศึกษานอกห้องเรียน  

  สริวิรรณ  ศรพีหล (2549: 146); ปาลม์เมอร;์ และนีลล ์(Palmer; & Neal. 1990: 

140); และแฮมเมอรแ์มน; แฮมเมอรแ์มน; และแฮมเมอรแ์มน (Hammerman; Hammerman; & 

Hammerman. 1994: 27) ไดก้ล่าวถงึหลกัในการจดัการศกึษานอกหอ้งเรยีน  ซึง่สรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งมกีารวางแผนการศกึษานอกหอ้งเรยีนทีด่ ีเพราะจะทาํให้นกัเรยีนไดร้บั 

ประโยชน์สงูสุด 

2. ควรจดัใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ทีอ่ยูใ่นบรบิทของโรงเรยีน  

ในทอ้งถิน่ หรอืชุมชนรอบโรงเรยีน เพื่อเน้นใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง และการสมัผสักับ

สถานการณ์จรงินอกหอ้งเรยีนควบคู่ไปกบัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูอ้ื่นๆ ในหอ้งเรยีน เพื่อเป็นการ

เพิม่เตมิความรูท้ีไ่มอ่าจศกึษาไดจ้ากนอกหอ้งเรยีน 

3. ควรเน้นการศกึษาในลกัษณะเฉพาะ หรอืเฉพาะเรือ่งทีเ่ป็นปญัหา หรอืทีม่ผีลต่อ 

คุณภาพชวีติในชุมชน 

4. ควรจดัใหส้มัพนัธก์บัวตัถุประสงคข์องสิง่แวดลอ้มศกึษา และถา้เป็นไปไดค้วรจดั 

ประสบการณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประเดน็ หรอืปญัหาของสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ หรอืประเทศ 

5. ควรใหน้กัเรยีนเป็นผูส้าํรวจ หรอืไดส้มัผสัประสบการณ์ตรง ไดเ้รยีนรูจ้าก 

เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์จรงิ เพื่อพฒันากระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

ใหแ้ก่ตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. จดักจิกรรมส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามตระหนกั ความซาบซึง้ และเหน็ความสาํคญั 

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม   

7. การจดักจิกรรมการศกึษานอกหอ้งเรยีนควรคาํนึงถงึนโยบายสิง่แวดลอ้มศกึษา  

ของโรงเรยีน 

 โดยสรปุจะพบว่าการจดัการศกึษานอกหอ้งเรยีน  ผูจ้ดัตอ้งคาํนึงถงึนกัเรยีน สถานที ่

หรอืแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีจ่ะพานกัเรยีนไปศกึษา และตอ้งคาํนึงถงึเน้ือหาสาระ หรอืประสบการณ์ที่

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศกึษา 

  9.4 ขัน้ตอนของการไปศึกษานอกห้องเรียน  

       สริวิรรณ  ศรพีหล (2549: 147)  ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของการไปศกึษานอกหอ้งเรยีน

ซึง่สรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

1. กําหนดปญัหา หรอืประเดน็ทีจ่ะไปศกึษานอกหอ้งเรยีน 

2. วางแผน และเตรยีมการในสิง่ต่อไปน้ี 

- วตัถุประสงคข์องการศกึษานอกหอ้งเรยีน 

- สถานทีท่ีจ่ะไป 

- วนัทีจ่ะไปศกึษา 

- ยานพาหนะ หรอืวธิกีารเดนิทาง 



75 

   

- ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีจ่ะไปศกึษา 

- กจิกรรมระหว่างไปศกึษานอกหอ้งเรยีน 

- การประเมนิผล 

3. การศกึษานอกหอ้งเรยีน ดาํเนินการดงัน้ี 

- ผูส้อนแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มยอ่ย 

- ระหว่างทีศ่กึษาตอ้งใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมประกอบ  เช่น การจดบนัทกึ     

การซกัถาม เป็นตน้ 

- ครดูแูลความประพฤตแิละกริยิามารยาทของนกัเรยีนใหม้คีวามเหมาะสม  

- ครสูงัเกตนกัเรยีนขณะทาํกจิกรรม 

4. การประเมนิผล  หลงัจากศกึษานอกหอ้งเรยีนตอ้งมกีารประเมนิผลตดิตาม เช่น  

- การศกึษาครัง้น้ีประสบความสาํเรจ็ตามจดุมุง่หมายหรอืไม่  

- เวลาทีใ่ชไ้ปคุม้ค่าหรอืไม่ 

- นกัเรยีนมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัการไปศกึษานอกหอ้งเรยีน  

      ส่วนวธิกีารประเมนิสามารถทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น ใหเ้ขยีนรายงาน เขยีนเรือ่งเล่า-

ประสบการณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี เฮอรเ์ลย ์(Hurley. 2006: 62-63) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนของการ 

ศกึษานอกหอ้งเรยีนไว ้3 ขัน้ตอน คอื 1) การเรยีนรูก่้อนไปศกึษานอกหอ้งเรยีน มกีารวางแผนต่างๆ 

เกีย่วกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน  2) การเรยีนรูร้ะหว่างศกึษานอกหอ้งเรยีน นกัเรยีนควรมกีารจด

บนัทกึระหว่างทาํกจิกรรม และ 3) การเรยีนรูห้ลงัจากศกึษานอกหอ้งเรยีน เป็นการกลบัเขา้สู่

หอ้งเรยีน  มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการทาํกจิกรรมนอกหอ้งเรยีน 

จากขัน้ตอนดงักล่าวทาํใหผู้ว้จิยัเขา้ใจว่าในการจดัการศกึษานอกหอ้งเรยีน

จาํเป็นตอ้งมกีารวางแผน หรอืการเตรยีมการต่างๆ ใหร้อบคอบ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื 1) ช่วง

ก่อนเกนิทางไปศกึษานอกหอ้งเรยีน  2) ช่วงระหว่างทาํกจิกรรมศกึษานอกหอ้งเรยีน  และ 3) ช่วง

หลงัจากศกึษานอกหอ้งเรยีน ทัง้น้ีเพื่อใหก้ารศกึษานอกหอ้งเรยีนบรรลุตามวตัถุประสงคห์รอื

จดุมุง่หมายทีว่างไว ้และเพื่อให้นกัเรยีนไดร้บัประโยชน์อยา่งสงูสุด 

  9.5 ข้อดีและข้อจาํกดัของการศึกษาศึกษานอกห้องเรียน  

  สริวิรรณ ศรพีหล (2549: 16, 18); และทศินา แขมมณ ี(2553: 345-346) ไดก้ล่าวถงึ 

ขอ้ด ีและขอ้จาํกดัของวธิกีารสอนโดยใชก้ารไปศกึษานอกหอ้งเรยีน หรอืการไปทศันศกึษา เช่น 

ขอ้ด ีพบว่าเป็นวธิสีอนทีช่่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง ไดเ้รยีนรูส้ภาพความเป็นจรงิ และ

ช่วยช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน ส่วนขอ้จาํกดั เช่น เป็นวธิสีอนทียุ่ง่ยาก มี

ค่าใชจ้า่ยสงู เป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุขอ้ด ีและขอ้จาํกดัของวธิกีารสอนโดยการทศันศกึษาไวด้งั

รายละเอยีดในตาราง 4 
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ตาราง 4 ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของการศกึษานอกหอ้งเรยีน 

 

ข้อดี ข้อจาํกดั 

1.  เป็นวธิสีอนทีช่่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง  

ไดเ้รยีนรูส้ภาพความเป็นจรงิ มกีารเชื่อมโยงระหว่างการ

เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน และความเป็นจรงิทาํใหบ้ทเรยีนมี

ความหมาย   

2.  เป็นวธิสีอนทีส่ง่เสรมิการใชท้รพัยากรทอ้งถิน่ และ 

ชุมชนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และ

ช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 

3.  เป็นวธิสีอนทีเ่อือ้ใหน้กัเรยีนมโีอกาสไดฝึ้กทกัษะต่างๆ 

เช่น ทกัษะการวางแผน  ทกัษะการประสานงาน ทกัษะ

การทาํงานกลุ่ม ทกัษะการแสวงหาความรู ้นอกจากนัน้ยงั

สง่เสรมิการพฒันาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรบัผดิชอบ 

ความสามคัค ี ความเสยีสละ เป็นตน้ 

4.  เป็นวธิสีอนทีช่่วยใหน้กัเรยีนไดเ้ปลีย่นบรรยากาศใน 

การเรยีนรู ้ทาํใหน้กัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ และความ

สนใจในการเรยีนเพิม่ขึน้ 

 1. เป็นวธิสีอนทียุ่่งยากสาํหรบัผูส้อนเน่ืองจากตอ้งมี

การเตรยีมการตดิต่อ ประสานงานจดัการ และ

รบัผดิชอบงานหลายดา้น 

 2. เป็นวธิสีอนทีม่คี่าใชจ้่ายสงู  ใชเ้วลามาก และมี

ความเสีย่ง อาจเกดิอนัตรายระหว่างการเดนิทางได ้

 3. เป็นวธิสีอนทีอ่าจเกดิผลไม่คุม้ค่า หากการ

จดัการ และกระบวนการศกึษาไม่ดเีท่าทีค่วร   และ

ผูส้อนไม่เขา้ใจกลไกของการไปศกึษา 

 

 

 ทีม่า : ดดัแปลงจาก : สริวิรรณ ศรพีหล. (2549). เอกสารการสอนชุดวชิาวทิยาการสอน หน่วยที ่

11. หน้า 16, 18 ;และทศินา แขมมณี. (2553). ศาสตรก์ารสอน : องคค์วามรูเ้พือ่การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ ี

ประสทิธภิาพ. หน้า 345-346. 

 

 นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. (2545: 11-13)  ไดก้ล่าวถงึ

อุปสรรคต่อการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ซึง่พอสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  แนวคดิทีย่งัเชื่อว่าการเรยีนทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้ในชัน้เรยีนเท่านัน้  หอ้งเรยีนทีม่รีะเบยีบ  

วนิยั คอืหอ้งเรยีนทีม่นีกัเรยีนนัง่สงบน่ิงฟงัครสูอนตลอดชัว่โมง การทีค่รพูานกัเรยีนออกไปเดนิ

รอบๆ อาคารเรยีน  หรอืครพูานกัเรยีนออกไปสาํรวจชุมชน หมายถงึ การไปเทีย่ว และการไปเทีย่ว

ไมใ่ช่การเรยีน แมว้่านักเรยีนจะรา่เรงิมคีวามสุขไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ทีป่ระทบัใจ    

2. การบรหิารจดัการของโรงเรยีนไมเ่อือ้อํานวย โรงเรยีนไดจ้ดัตารางสอนไวเ้ป็นที่ 

แน่นอนแลว้ว่าชัว่โมงใดเรยีนวชิาอะไร การทีค่รจูะพานกัเรยีนออกไปสาํรวจ สงัเกตศกึษาในชุมชน

ยอ่มตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมง ทาํใหก้นิเวลาของวชิาอื่น และยงัตอ้งขออนุญาตผูบ้รหิาร จดัระบบ

ระเบยีบการเดนิทาง เมือ่ระบบบรหิารจดัการไมเ่อือ้ การเกบ็นกัเรยีนไวใ้นหอ้งเรยีน จงึเป็นคาํตอบ

สุดทา้ยของกระบวนการเรยีนรู้ 

 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1332692BNU846.4007&profile=swu&uri=search=TL@%21%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%20:%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20/&term=&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@%21hzndb
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1332692BNU846.4007&profile=swu&uri=search=TL@%21%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%20:%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20/&term=&aspect=advanced&menu=search&source=10.1.117.3@%21hzndb
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3.  ครทูีต่ ัง้ใจพานกัเรยีนไปศกึษาในชุมชนตอ้งมกีารเตรยีมการอยา่งมาก ทัง้ดา้นการ  

ประสานงาน การวางแผนกจิกรรม การตดิต่อขออนุญาต และการดแูลความเรยีบรอ้ย ครจูงึมภีาระ  

เพิม่ และรูส้กึว่ามคีวามเสีย่งสงู  

4.  ขาดการประกนัภยัทีป่ระหยดั และมปีระสทิธภิาพ  

5.  ผูป้กครองมคีวามห่วงใย มคีวามหวัน่เกรงภยัรอบดา้น และผูป้กครองมกัจะคดิว่า 

การศกึษาในชุมชนและธรรมชาต ิเป็นการเทีย่วเล่นมากกว่าการเรยีน และตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้

โดยไมจ่าํเป็น 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะพบว่าการศกึษานอกหอ้งเรยีนมขีอ้ดอียูห่ลายประการ  เช่น  

นกัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง ไดเ้รยีนรูต้ามสภาพจรงิ มกีารสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างครกูบั

นกัเรยีน และระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเอง ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ไดร้ว่มมอืกนัทาํงาน รวมถงึ

การสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน เป็นตน้ แต่ทัง้น้ียงัพบขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ เช่น 

การเตรยีม การทียุ่่งยาก หรอืตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยสงู รวมทัง้ผูป้กครองมคีวามกงัวลในเรือ่งของ

อุบตัเิหตุ หรอือนัตรายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างการศกึษานอกหอ้งเรยีน  ดงันัน้จงึทาํใหผู้ส้อน

บางท่านไมจ่ดักจิกรรมการศกึษานอกหอ้งเรยีน  จงึเป็นแนวคดิสาํคญัสาํหรบัผูว้จิยัทีจ่ะใช้เป็น

แนวทางในการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 เพราะ

เมือ่มกีารจดัการเรยีนการสอนแบบการบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  นกัเรยีนมโีอกาส

สมัผสักบัประสบการณ์ตรง  ไดเ้รยีนตามสภาพจรงิในชุมชนของตน  หรอืในแหลง่เรยีนรูท้อ้งถิน่  

สาํหรบัขอ้จาํกดัเรือ่งเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนนัน้ผูว้จิยัไดแ้นวคดิทีจ่ะแกป้ญัหาในส่วนน้ี

โดยการจดักจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในวนัหยดุ หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์และสาํหรบัใน

คาบเรยีนปกตจิะมกีารประสานกบัฝา่ยจดัตารางเรยีนเพื่อใหจ้ดัคาบเรยีนของทัง้ 2 วชิาอยูต่ดิกนั  

และการพานกัเรยีนออกไปศกึษานอกหอ้งเรยีนนัน้ผูว้จิยัจะดาํเนินการตามระเบยีบของ

กระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการพานกัเรยีนไป ทศันศกึษานอกสถานทีทุ่กประการ ทัง้การขอ

อนุญาตผูบ้รหิารโรงเรยีน ขออนุญาตผูป้กครอง และการทาํประกนัอุบตัเิหตุใหก้บันกัเรยีนทุกคน  

 ทัง้น้ีทีผู่ว้จิยัไดเ้ลอืกแนวคดิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพราะจากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าการ

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็นการพฒันาให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูด้า้นความรู ้โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม และช่วยพฒันาเจตคต ิหรอืพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จาก

ประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรู้ภายนอกหอ้งเรยีน ซึง่เป็นการส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน

อยา่งแทจ้รงิ 
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10. ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัความคิดเหน็ต่อการจดัการเรียนรู้   

 10.1 ความหมายของความคิดเหน็  

  กู๊ด (Good. 1973: 339) กล่าวไวว้่า ความคดิเหน็ เป็นความนึกคดิ ความรูส้กึ 

ประทบัใจ ความเชื่อ การตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่ไมอ่าจบอกไดว้่าเป็นการถูกตอ้งหรอืไม่  

ส่วนองิเกลิ; และสเนลล ์(Engle; & Snell. 1979: 93) อธบิายว่าความคดิเหน็เป็นการสรปุ และลง

ความเหน็ โดยอาศยัพืน้ฐานความรูท้ีม่อียูเ่ดมิ นอกจากน้ี โคลาซา (Kolasa. 1969: 386); กมลรตัน์  

หลา้สุวงษ์ (2527: 174-175); และสุกญัญา เสาวรส (2547: 45)  ใหค้วามหมายของความคดิเหน็ที่

สอดคลอ้งกนั ซึง่สรปุไดว้่า เป็นการแสดงออกของบุคคลทีเ่กดิจากความรูส้กึในการพจิารณา

ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเพื่อการประเมนิผลเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงดว้ยการพดู หรอื การเขยีน  ภายใตพ้ืน้ฐาน

ของความรู ้ ประสบการณ์  และพฤตกิรรมระหว่างบุคคล นอกจากน้ีสุนทร ี โคมนิ (2551: 394) 

กล่าวไวว้่าความคดิเหน็ คอื คาํพดูทีแ่สดงออกซึง่ความเชื่อ เจตคต ิหรอืค่านิยมบางอยา่งของผูพ้ดู 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัสรปุไดว้่าความคดิเหน็เป็นเรือ่งของความรูส้กึทีแ่สดงออก

ไดด้ว้ยการพดูหรอืการเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ดงันัน้เมือ่พจิารณาถงึ

ความหมายของความคดิเห็นต่อกบัการจดัการเรยีนรูแ้ลว้ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถกล่าวไดว้่าความ

คดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู ้คอื ความรูส้กึของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูใ้นองคป์ระกอบต่างๆ 

ซึง่นกัเรยีนสามารถแสดงออกมาไดด้ว้ยการพดู หรอืการเขยีน  

   10.2 การวดัความคิดเหน็ 

ชอร;์ และไรท ์(Shaw; & Wright. 1967: 28-29)  ไดก้ล่าวถงึวธิกีารวดัความคดิเหน็

ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. การฉายภาพ (Projective Technique)  เป็นการวดัโดยการสรา้งจนิตนาการจาก 

ภาพ โดยภาพเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดงความคดิเหน็  และสามารถพจิารณาไดว้่า บุคคลมคีวาม

คดิเหน็หรอืมคีวามรูส้กึอยา่งไรต่อภาพทีเ่หน็ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาเป็นสาํคญั  

2. การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นวธิกีารซกัถาม ช่วยใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุม 

3. การส่งแบบสอบถาม (Questionaire) เป็นวธิวีดัความคดิเหน็ทีส่ ิน้เปลอืงเวลาและ 

เงนิทุนน้อยกว่าวธิอีื่น ทาํไดโ้ดยการส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มทีต่อ้งการศกึษาใหต้อบกลบัมา แต่มี

ขอ้จาํกดัอยูท่ีผู่ถู้กถามตอ้งอ่านออกเขยีนได้ 

4. การใหเ้ล่าความรูส้กึ (Self Report)  เป็นการวดัโดยใหบุ้คคลเล่าความรูส้กึทีม่ต่ีอ 

สิง่หน่ึงสิง่ใดออกมา ซึง่ผูเ้ล่าจะบรรยายตามความรูส้กึนึกคดิ ตามประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมา  

   สาํหรบัการวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัใช้วธิกีารวดัความคดิเหน็โดยการสมัภาษณ์กลุ่มแบบ 

กึง่มโีครงสรา้ง และใชแ้บบสอบความความคดิเหน็ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เพื่อเกบ็

ขอ้มลูดา้นความคดิเหน็จากนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
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11. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 11.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  หรือการจดัการเรียน

การสอนแบบบรูณาการ     

พนูสุข อุดม (2546: 171-172) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์บบพหุวทิยาการ 

รว่มกบัวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1 โรงเรยีนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั ตรงั โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการแบบเรยีงลาํดบั และแบบมสี่วนรว่ม พบว่าหลงัการ

ทดลองกลุ่มตวัอยา่งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน1 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

1 และภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 สงูกว่าก่อนการทดลองใช้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และ

มคีะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรบรูณาการในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั วบิลูย ์นุชประมลู 

(2547: 125-126) ทีไ่ดพ้ฒันาหลกัสตูรบรูณาการรายวชิาผดุงครรภแ์ละนรีเวชแผนไทยประยกุต์

สาํหรบันกัศกึษาแพทยแ์ผนไทย พบว่านกัศกึษามคีวามพงึพอใจ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนใน

ระดบัมาก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลงัเรยีนสงูว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ   

นอกจากน้ี ศริพิร มโนพเิชษฐวฒันา (2547: 152-153) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดัการ

เรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์บบบรูณาการทีเ่น้นนกัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้ เรือ่ง

รา่งกายมนุษย ์ โดยมกีลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์าํรงุ 

จงัหวดัสมทุรปราการ จาํนวน 51 คน และโรงเรยีนวชริธรรมสาธติ จงัหวดั กรงุเทพมหานคร จาํนวน 

50 คน พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ 70) นอกจากน้ีนกัเรยีนมคีวาม

คดิเหน็ว่ากจิกรรมการเรยีนการสอนส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนกัเรยีน นกัเรยีนมคีวามสุข 

และสนุกกบัการเรยีนวทิยาศาสตร์  

ส่วนแสงจนัทร ์เพรดิพราว (2552: 165-166) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดักระบวนการ 

เรยีนรูบ้รูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบผลการเรยีนตามรปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรูบ้รูณาการ

สิง่แวดลอ้มศกึษา เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตัต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1, 2 และ 3  ผลการศกึษาพบว่า 1) นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน

รอ้ยละ 60.20  2) โดยภาพรวม และจาํแนกตามระดบัชัน้ นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคติ

ต่อสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตัต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้จากก่อน

เรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  และ 3) นกัเรยีนมคีวามพงึ

พอใจต่อการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรูบ้รูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษา ในระดบัมาก  

นอกจากน้ี สกวรรษ สุธามณ ี(2552: 138-139) ไดท้าํการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการในกลุ่มสาระ

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรมโดยใชห้ลกัสตูรแกนกลางของชาตแิละแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนเป็น

ฐานสาํหรบันกัเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 ผลการวจิยัสรปุไดว้่า 1) นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบั

ดมีาก 3 หน่วยการเรยีนรู้ และในระดบัด ี2 หน่วยการเรยีนรู้  2) นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถ
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ในการนําสาระความรูจ้ากแขนงวชิาต่างๆ มาใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิบรูณาการตามประเดน็ปญัหาที่

กําหนด และในการทาํโครงงาน มคีวามสนใจและเหน็ดว้ยกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้

หลกัสตูรบรูณาการ 

  สาํหรบัจรญิญา ไศลบาท (2554:100) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรบรูณาการสาํหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนบา้นเขาหนิ ตามแนวทฤษฎกีารสรา้งสรรคด์ว้ยปญัญา พบว่า  

1) องคป์ระกอบของหลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัมาก  2) ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และนกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนในระดบัมาก  

นอกจากน้ี เวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2551: 190-191) ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอน

แนะใหรู้ค้ดิทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผล และการเชื่อมโยงโดยบรูณาการสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

เรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลูกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ผลการศกึษา

พบว่า 1) ดา้นความเขา้ใจทางคณติศาสตร์ เรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่าหลงัการทดลองนกัเรยีนมี

คะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01  2) ดา้นเจตคตต่ิอวชิาคณติศาสตร ์

พบว่าหลงัการทดลองนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01 และ  

3) ดา้นสาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม พบว่าหลงัการทดลองนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การมสีาํนึกรกัษ์

สิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.01   

วนิดา ธนประโยชน์ศกัดิ ์(Wanida Tanaprayothsak. 2005). ไดพ้ฒันาหลกัสตูร 

วทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละมลพษิสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสถานการณ์จรงิโดยใช้วฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้กบักลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน ภปร.ราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม จาํนวน 2 หอ้งเรยีน ผลการใช้

หลกัสตูรพบว่านกัเรยีนทัง้ 2 หอ้งมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนการใช้

หลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัพบว่าคะแนนจติสาํนึกต่อวทิยาศาสตร ์เรือ่ง

ทรพัยากรธรรมชาติ และมลพษิสิง่แวดลอ้ม และคะแนนความคดิเหน็ต่อหลกัสตูรหลงัการใชฯ้ อยูใ่น

ระดบัมากเมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนดไวอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  นอกจากน้ีสเตนฮอสเซอร ์(Steinhauser. 2000: 73-75) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนในรายวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่มกีารบรูณาการขา้ม

กลุ่มสาระการเรยีนรู ้และใชก้ารสอนเป็นทมีของคร ู4 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ คอื กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ผลการศกึษาพบว่านกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมี

นยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนฮลิล ์(Hill. 2002: 125) พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนที่

ไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการหลกัสตูรระหว่างวชิาคณติศาสตร์ และวชิา

วทิยาศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยหลกัสตูรปกต ิและจากการศกึษาของ เทอรปิ์น; และเคจ 

(Turpin; & Cage. 2004: 13) พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตรด์ว้ยหลกัสตูรบรูณาการมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรปกติ ส่วนมสุตาฟา; คาน; และบลิาล 
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(Mustafa; Khan; & Bilal. 2012: 187) พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 (เกรด 10) ทีเ่รยีนวชิา

คณติศาสตรด์ว้ยหลกัสตูรบรูณาการกจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที่

เรยีนดว้ยหลกัสตูรปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และงานวจิยัต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ หรอืหลกัสตูรบรูณาการ ผูว้จิยัพบประดน็ทีส่าํคญัดงัน้ี  

  1. หลกัสตูรบรูณาการสามารถทาํไดใ้นทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา จนถงึระดบั  

มหาวทิยาลยั    

 2. การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการส่วนใหญ่จะมขีัน้ตอนการพฒันาทีค่ลา้ยกนั  คอื 

ประกอบดว้ย การสาํรวจขอ้มลูเบือ้งตน้  การสรา้งหรอืออกแบบหลกัสตูร การทดลองใชห้ลกัสตูร 

และการประเมนิหลกัสตูร  

 3. การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ พบว่าส่งผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ และ/หรอืมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาทีเ่รยีน 

4. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทาํใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างคร ูนกัเรยีน และ 

ผูป้กครอง  

 ดงันัน้ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อน กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เหน็ประโยชน์ของการ 

พฒันาหลกัสตูรบรูณาการโดยยดึนกัเรยีนเป็นสาํคญั เลง็เหน็ว่าการนําหลกัสตูรบรูณการไปใชใ้นการ 

เรยีนการสอนจะทาํให้นกัเรยีนมคีวามสุข มคีวามกระตอืรอืร้น สนใจในการเรยีน มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิา 

เรยีน นกัเรยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง เน้ือหาทีเ่รยีนมคีวามสมัพนัธก์บัชวีติจรงิ  จงึสนใจพฒันา 

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการรู ้

สิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม) โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรูร้ะหว่างกลุ่มสาระเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยอาศยัการจดักจิกรรม

การเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ จากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ อําเภอถลาง จงัหวดั

ภเูกต็  

 11.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษานอกห้องเรียน  

       ยวุด ี ดษิยพงษ์ (2542: 44) ไดใ้ชว้ธิกีารการศกึษานอกหอ้งเรยีนในการสอนกลุ่มการ

งานและพืน้ฐานอาชพี กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ในอําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง พบว่า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชว้ธิกีารศกึษานอกหอ้งเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีน

โดยใชว้ธิสีอนปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 นอกจากน้ี เสวก สนิประเสรฐิ (2546: 52) 

พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่มเีจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนสงูกว่านกัเรยีนที่

เรยีนดว้ยวธิกีารปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนสมชาต ิตนัอารยี ์(2548) ไดศ้กึษา

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์น่วยชวีติและสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนที่

ไดร้บัการสอนดว้ยวธิสีอนแบบการศกึษานอกหอ้งเรยีนและวธิสีอนแบบการศกึษาในหอ้งเรยีน 
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ผลการวจิยัพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบการศกึษานอกหอ้งเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบการศกึษาในหอ้งเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 

นอกจากน้ีแฮมมลิตนั-อเีกเก (Hamilton-Ekeke. 2007: 1876) ไดส้อนวชิานิเวศวทิยาในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย เรือ่งพืน้ฐานนิเวศวทิยา  องคป์ระกอบของระบบนิเวศ และแหล่งทีอ่ยู่

ประเภทต่างๆ โดยวธิกีารทศันศกึษา และการสอนโดยเน้นการบรรยาย ผลการศกึษาพบว่าคะแนน

หลงัเรยีนของกลุ่มทีเ่รยีนโดยวธิกีารทศันศกึษาสงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนโดยเน้นการบรรยาย  สอดคลอ้ง

กบัฟารเ์จอรส์แตมป์; และบลอม (Fägerstam; & Blom. 2012: 10-13) ทีพ่บว่านกัเรยีนทีเ่รยีนวชิา

ชวีวทิยาเรือ่งนิเวศวทิยาโดยการศกึษานอกหอ้งเรยีนมปีระสบการณ์ทีด่ ี สามารถเขา้ใจเน้ือหาได้

ชดัเจน และมคีวามคงทนของความรูด้กีว่านกัเรยีนทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกติ ในขณะทีแ่พทรกิ 

(Patrick. 2010: 175) ไดศ้กึษาผลของสอนโดยการทศันศกึษาในรายวชิาชวีวทิยาของนกัเรยีนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาชวีวทิยาของนกัเรยีนกลุ่มทดลอง

หลงัการเรยีนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีนทัง้ในประเทศ และต่าง  

ประเทศพบว่าการศกึษานอกหอ้งเรยีนส่งผลให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยั

คดิว่าการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจะส่งผล

ใหน้กัเรยีนรูส้ ิง่สิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม)ทีด่ขี ึน้ 

 11.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้ส่ิงแวดล้อม 

       เสวก สนิประเสรฐิ (2546: 52)ไดศ้กึษาเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนโดยใช ้

แหล่งการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ในการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศกึษา จงัหวดัสมทุรสงคราม พบว่าเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนของนกัเรยีนที่

เรยีนโดยใชแ้หล่งการเรยีนรูใ้นท้องถิน่สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 และยงัพบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้หล่งการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่มคี่าเฉลีย่คะแนน  

พฒันาการของเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามปกติ นอกจากน้ี ศุภรชั งามรศัมวีงศ์. 

(2550: 69-70)  ไดท้าํการศกึษาเจตคต ิและพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่

3 โรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย กรงุเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 จาํนวน 363 คน พบว่าระดบัเจตคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน

อยูใ่นระดบั สงู ส่วนพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัพบว่า 

เจตคตแิละพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนช่างชัน้ที ่3 มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

สาํหรบัในต่างประเทศนัน้ พรเูนีย และคนอื่นๆ (Pruneau; et al. 2006) ไดร้ายงาน

พฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มจากการสมัภาษณ์คร ูเช่น พฤตกิรรมการประหยดัไฟฟ้า การปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการเดนิทางจากการใชร้ถยนตส์่วนตวัเป็นการเดนิ  หรอืการใชร้ถรว่มกนั  การลดปรมิาณ
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การใชก้ระดาษชาํระ เป็นตน้ และยงัพบว่าปจัจยัทีส่่งเสรมิใหม้กีารปรบั เปลีย่นพฤตกิรรม คอื การ

เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  ผลประโยชน์ทีต่นเองไดร้บั ความหนกัแน่นในการตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตั ิเป็นตน้  

ส่วนปจัจยัทีย่บัยัง้การเปลี่ยนพฤตกิรรม ประกอบดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลา การขาดความตระหนกัของ

ประชาชน และความรูส้กึว่าตนเองแปลก แตกต่างจากคนอื่นๆ เป็นตน้ ส่วนช ู;และคนอื่นๆ (Chu;    

et al. 2007) ไดท้าํการสาํรวจการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในประเทศเกาหล ี โดยใชเ้ครือ่งมอืที่

เรยีกว่า Environmental  Literacy  Instrument for Korean Children หรอื ELlKC ผลการศกึษา

พบว่า เจตคตแิละพฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูสุด ส่วนความรูแ้ละ

พฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าทีสุ่ด นอกจากน้ี เนเกฟิ (Negev; et al. 

2008: 8-11) ไดศ้กึษาการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา (เกรด 6) และนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษา (เกรด 12) ในประเทศอสิราเอล  พบว่านกัเรยีนเกรด 12 มคีวามรูท้างดา้นสิง่แวดลอ้ม

แตกต่างจากนกัเรยีนเกรด 6  อยา่งชดัเจน โดยคะแนนดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทัง้ 2 

เกรด อยูใ่นระดบัสงู แต่พบว่าคะแนนพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนเกรด 6 สงูกว่านกัเรยีน

เกรด 12 ทุกดา้นยกเวน้ดา้นการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า ในขณะทีฮ่ารนุ; ฮ๊อค; และโอ๊ตแมน (Harun; 

Hock; & Othman. 2011: 84-86) ไดศ้กึษาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม และเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีนชัน้ปีที ่1 ในรฐัซาบาห ์ประเทศมาเลเซยี พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม

อยูใ่นระดบัด ี และยงัพบว่าเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในเขตเมอืงและเขตชนบาทมคีวาม

แตกต่างกนั   

  จากทีก่ล่าวมาพบว่างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ ิง่แวดลอ้มมกีารศกึษาใน

องคป์ระกอบต่างๆ กนั เช่น ดา้นความรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรม

ต่อสิง่แวดลอ้ม และส่วนใหญ่นิยมศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

นอกจากน้ียงัพบว่าเจตคตแิละพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มจะมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก สาํหรบัการ 

ศกึษาในครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ําหนดกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และวดัการรู้

สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในองคป์ระกอบต่อไปน้ี คอื ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม     

  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัได้

กําหนดกรอบความคดิของการศกึษาในครัง้น้ีได้ดงัภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  กรอบความคดิของการศกึษา
  

   
 

 
การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

- ความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม 

- เจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม 

- พฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 
หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการ 

ทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัสตูร และ 

การพฒันาหลกัสตูร 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรบรูณาการ 

และการบรูณาการการเรยีนการสอน 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา 

และการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรยีนรู ้

นอกหอ้งเรยีน 

 
สภาพปญัหา ความจาํเป็น  

 และความตอ้งการของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  

อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเกต็ 

84 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน

จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย การดาํเนินการเป็นไป

ในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซึง่ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ  

ดงัต่อไปน้ี  

1. การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูร 

1.1  การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎจีากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2  การศกึษาความคดิเหน็ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

1.3  การสาํรวจแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  อําเภอถลาง   จงัหวดัภเูกต็ 

            2.การสรา้งหลกัสตูร 

2.1 การสรา้งโครงรา่งหลกัสตูร  

2.2 การตรวจสอบโครงรา่งหลกัสตูร  

2.3 การปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้

2.4 การจดัทาํเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

            3. การทดลองใชห้ลกัสตูร  

3.1  การศกึษานํารอ่ง   

3.2  การทดลองใชจ้รงิ 

            4. การประเมนิและปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร  

 

   ซึง่ขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้  สามารถสรปุไดด้งัภาพประกอบ 10 
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บกพร่อง 
บกพร่อง 

 

 

 

 
 

 

 
 

      
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บกพร่อง 

ใชไ้ด ้

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการดาํเนินการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้น  

              แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

ใชไ้ด ้

บกพร่อง 

บกพร่อง 

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. สมัภาษณ์/สอบถามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. สาํรวจแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเกต็ 

 

 

บกพร่อง 

แกไ้ข 

1. ออกแบบและพฒันาหลกัสตูร (ฉบบัร่าง)โดยประกอบดว้ย 

  - สภาพปญัหา และความตอ้งการ 

  - หลกัการ 

  - เป้าหมาย      

  - จุดมุ่งหมาย 

  - มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั 

  - สาระการเรยีนรู ้   

  - จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

  - หน่วยการเรยีนรู ้

  - การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  

  - สือ่การเรยีนรู ้

  - การวดัและประเมนิผล 

2. ประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูร (ฉบบัร่าง) 

โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

  - ประเมนิความเหมาะสม 

  - ประเมนิความสอดคลอ้ง 

3. ปรบัปรุงหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

การทดลองใช้หลกัสูตร 

 

1. ศกึษานําร่อง  

 

ขัน้ตอนท่ี 4 

การประเมินและ

ปรบัปรงุแก้ไขหลกัสูตร 
 

2. นําหลกัสตูรไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง 

- ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร  

- ปรบัปรุง  แกไ้ข  สว่นทีบ่กพร่อง 

 

 

 – หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้น 

แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนฉบบัสมบรูณ์ 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 

การสรา้งหลกัสูตร 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 

การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

 

ใชไ้ด ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูร 

 ในการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณา- 

การทีเ่น้นหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน ชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงัภาพประกอบ 11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษา 

        แบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

สาํรวจแหล่งเรยีนรูใ้น

ทอ้งถิน่ อาํเภอถลาง  

จงัหวดัภูเกต็ 

 

การศกึษาแนวคดิและ

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

- ผูว้จิยั และครผููส้อนทัง้ 2 วชิา ร่วมสาํรวจ 

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 

การศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐาน

สาํหรบัการ

พฒันา

หลกัสูตร 

การศกึษาขอ้มลู

เกีย่วกบัการจดัการ

เรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม

ศกึษา    สภาพปญัหา 

และความตอ้งการจาก

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

-  หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร 

-  แนวคดิและรปูแบบในการบรูณาการ

หลกัสตูร 

-  ความสาํคญัของการบรูณาการ 

-  รปูแบบการบรูณาการ 

-  สิง่แวดลอ้มศกึษา และการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

-  การศกึษานอกหอ้งเรยีน 

-  การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะ 

    หาความรู ้5 ขัน้ 

-  สมัภาษณ์ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์4 และ 

 วชิาสงัคมศกึษา 4 

- สอบถามนกัเรยีนชัน้ ม. 5 และ ม. 6              

ปีการศกึษา 2555 

-  สมัภาษณ์กลุ่ม นกัเรยีนชัน้ ม. 5   

ปีการศกึษา 2555 

- สอบถามผูป้กครองนกัเรยีนชัน้ ม. 5   

 ปีการศกึษา 2555 
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             จากภาพประกอบ 11  รายละเอยีดของการดาํเนินการศกึษาวจิยัประกอบดว้ยขัน้ตอน

ต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. ชนิดของข้อมลู และแหล่งข้อมลูท่ีศึกษา 

      1.1 การศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง ในขัน้ตอนน้ีเป็นการศกึษาจาก 

เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารเกีย่วกบั  1) พระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  2) หลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  3) หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร  4) การประเมนิ

หลกัสตูร  5) หลกัสตูรบรูณาการ 6) การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 7) สิง่แวดลอ้มศกึษา  8) การ

รูส้ ิง่แวดลอ้ม 9)การศกึษานอกหอ้งเรยีน 10) ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู้ 11) งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ หรอืการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 12) งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน และ13) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (รายละเอยีด

ดงัปรากฏในบทที ่2)  

                  1.2 การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มศกึษา สภาพปญัหาใน

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้น

แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง   

                       1.2.1 การสมัภาษณ์ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4    

                       1.2.2 การสอบถามนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยกลุ่มตวัอยา่งสาํหรบัการ

ตอบ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 135  

คน  และ 2) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2555  จาํนวน  192  คน 

            1.2.3 การสมัภาษณ์กลุ่ม  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5  โดยกลุ่มตวัอยา่ง 

ประกอบดว้ย นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 30 คน ไดม้าจากการสุ่ม

อยา่งงา่ยจากนกัเรยีนทัง้หมด 5  หอ้งๆ ละ 6  คน แต่ในการสนทนากลุ่มจะจดัเป็น 2 รอบๆ ละ 15 

คน  

                       1.2.4 การสอบถามผูป้กครองนกัเรยีนจาํนวน 143 คน  โดยการสุ่มผูป้กครองของ

นกัเรยีนจาก 5 หอ้ง   

 

               2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

                 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี  ดงัตาราง 5  
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ตาราง 5  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวบขอ้มลูในขัน้ตอนที ่1 

 

ชนิดของเครือ่งมือ กลุ่มตวัอย่าง 

- แบบสอบถามความคดิเหน็และความตอ้งการ 

   หลกัสตูรบรูณาการฯ  เป็นแบบสอบถามชนิด 

   มาตราสว่นแบบประมาณค่า 5 ระดบั คอื 

   เหน็ดว้ยอย่างยิง่  เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ  

   ไม่เหน็ดว้ย  และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ และ 

   แบบแสดงความคดิเหน็ปลายเปิด 

-  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และ 6  

   ปีการศกึษา 2555 

- ผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   

   ปีการศกึษา 2555 

- แบบสมัภาษณ์กลุ่ม ชนิดกึง่มโีครงสรา้ง - นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ปีการศกึษา 2555, 

   ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4 

  

 

3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

                 3.1 แบบสมัภาษณ์กลุ่มครผููส้อน และนกัเรยีน  มขี ัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 

                        3.1.1 ศกึษาการสรา้งตามวธิกีารของ นวลอนงค ์ บุญฤทธิพ์งศ ์(2552: 86); และ 

พสิณุ ฟองศร ี(2554: 245-246) 

                        3.1.2 กําหนดจดุมุง่หมาย และวเิคราะหป์ระเดน็คาํถามดา้นต่างๆ และกําหนด

ประเดน็คาํถามการสมัภาษณ์ตามรปูแบบการสมัภาษณ์แบบกึง่มโีครงสรา้ง โดยพจิารณาให้

ครอบคลุมดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา  รวม 3  ดา้น ดงัต่อไปน้ี  คอื 1) ดา้นเน้ือหา  

2) ดา้นกจิกรรมและสื่อการเรยีนรู ้ 3) ดา้นการวดัและประเมนิผล และความคดิเหน็อื่นๆ เป็นคาํถาม

ปลายเปิด 

3.1.3 นําแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งขึน้เสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ 

เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของประเดน็คาํถาม และภาษาทีใ่ช ้

                        3.1.4 ปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์

                 3.2 แบบสอบถามถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ต่อการเรยีน 

ในวชิาวทิยาศาสตร ์4 (ว32102)  และวชิาสงัคมศกึษา 4 (ส32102) ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 

2554 ประกอบดว้ย 3 ตอน คอื ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัเรยีน  ตอนที ่2 แบบสอบถามความ

คดิเหน็ต่อการเรยีน  และตอนที ่3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเน้ือหาทีเ่รยีน ซึง่มขี ัน้ตอน

การสรา้ง ดงัน้ี (ยทุธ  ไกยวรรธน์. 2545: 142-143 ; และวาโร  เพง็สวสัดิ.์ 2551: 218)    
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                        3.2.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

                        3.2.2 กําหนดจดุมุง่หมาย และวเิคราะหป์ระเดน็คาํถามดา้นต่างๆ และเขยีนเป็น

ขอ้คาํถาม  ในการกําหนดประเดน็คาํถามในแบบสอบถามจะตอ้งครอบคลุมดา้นต่างๆ เกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4  

3.2.3 นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึ้นไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ 

เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของประเดน็คาํถาม และภาษาทีใ่ช ้

                        3.2.4 ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปรญิญา

นิพนธ ์

                   3.3 แบบสอบถามถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มของ 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และของผูป้กครอง โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย 4 ตอน คอื ตอนที ่1  
ขอ้มลูทัว่ไป ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม ตอนที ่3 

แบบสอบถามความตอ้งการเกีย่วกบัเน้ือหา และการจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา และตอนที ่4  

แบบสอบถามเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อําเภอถลาง ซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี (ยทุธ  

ไกยวรรธน์. 2545: 142-143 ; และวาโร เพง็สวสัดิ.์ 2551: 218)    

3.3.1 ศกึษาวธิกีารสรา้งจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3.2 กําหนดจดุมุง่หมาย และวเิคราะหป์ระเดน็คาํถามดา้นต่างๆ และเขยีนเป็น

ขอ้คาํถาม ในการกําหนดประเดน็คาํถามในแบบสอบถามจะตอ้งครอบคลุมดา้นต่างๆ เกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4  

                        3.3.3 นําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์เพื่อ

พจิารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้งของประเดน็คาํถาม และภาษาทีใ่ช้ 

3.3.4 ปรบัปรงุแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการควบคุม 

ปรญิญานิพนธ ์

               4. การจดักระทาํและวิเคราะหข้์อมลู 

                   4.1 การสมัภาษณ์กลุ่ม 

4.1.1 ในการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัจะเป็นผูถ้ามคาํถาม และควบคุมการสนทนา 

4.1.2 นําขอ้มลูมาวเิคราะห์ ดว้ยการสรปุเป็นความเรยีงตามหวัขอ้ทีก่ําหนด  

และสรปุความคดิเหน็เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูรฯ   

4.2 การตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็และความตอ้งการพฒันาหลกัสตูร 

4.2.1 การเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปสอบถามนกัเรยีนดว้ยตนเอง 

ส่วนของผูป้กครองสอบถามในวนัประชุมผูป้กครอง  
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4.2.2 นําขอ้มลูมาวเิคราะห์  หาค่ารอ้ยละ และสรปุความคดิเหน็ของแต่ละ 

ฝา่ยเป็นความเรยีง และในบางประเดน็จะนําเสนอเป็นรายขอ้ เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบัการ

พฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน    

 สาํหรบัผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากการสอบถาม และการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูว้จิยัขอนําเสนอขอ้มลูตามลาํดบัดงัน้ี คอื  

1. ผลการสอบถามความคดิเหน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  

2. ผลการสอบถามความคดิเหน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

3. ผลการสมัภาษณ์กลุ่มนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

4. ผลการสอบถามความคดิเหน็ผูป้กครองของผูน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  

5. ผลการสมัภาษณ์ครผููส้อน  

 

 1. ผลการสอบถามความคิดเหน็นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  

         ผูว้จิยัไดส้อบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ซึง่เคยเรยีนวชิา

วทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4 ในปีการศกึษา 2554 พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการสอนใน  2 วชิาทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่สรปุไดด้งัน้ี (รายละเอยีด

เพิม่เตมิจากภาคผนวก ก, ตาราง 32 - 33) 

    1) นกัเรยีนรอ้ยละ 34.8 และ 31.8  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่าในการ

เรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์ 4 และวชิาสงัคมศกึษา 4 ตามลาํดบั ไดม้กีารศกึษาจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 

นอกหอ้งเรยีน    

    2) นกัเรยีนรอ้ยละ 54.10  และ 52.30 มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่าการ

เรยีนในวชิาวทิยาศาสตร ์4  และสงัคมศกึษา 4 ตามลาํดบั มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ  

    นอกจากน้ีนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการนําวชิา

วทิยาศาสตร ์4  และวชิาสงัคมศกึษา 4 มาสอนบรูณาการรว่มกนั ดว้ยเหตุผลต่างๆ ซึง่เรยีงลาํดบั

จากมากไปน้อยไดด้งัน้ี   

    1) ช่วยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นดา้นต่างๆ  และเกดิความ

สนุกสนานเพราะไดเ้รยีนรูใ้นหลายดา้น (รอ้ยละ 74.80)   

    2) เป็นวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ (รอ้ยละ 71.90)   

    3) เป็นการลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาวชิา (รอ้ยละ 51.90)   

    4) ช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาไดด้กีว่าการสอนแบบแยกวชิา (รอ้ยละ 46.70)    
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    สาํหรบันกัเรยีนบางส่วนทีไ่มเ่หน็ดว้ย มเีหตุผลดงัต่อไปน้ี  

    1) การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก (รอ้ยละ 11.9)    

    2) ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากครหูลายท่านทีม่คีวามเข้าใจตรงกนัและรว่มมอืกนั

อยา่งจรงิจงั (รอ้ยละ 8.10)   

    3) เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร ์และวชิาสงัคมศกึษา ไมส่ามารถนํามาสอนรว่มกนัได ้ 

(รอ้ยละ 4.40)   

    4) ทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้มเ่พยีงพอ (รอ้ยละ 3.70)  

 

 2. ผลการสอบถามความคิดเหน็นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

     จากการสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนใน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  พบว่า (รายละเอยีดเพิม่จากภาคผนวก ก , ตาราง 34 -37) 

    1) นกัเรยีนรอ้ยละ 93.80  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่าสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาเป็นเรือ่งทีทุ่กคนตอ้งเรยีนรู ้  

    2) นกัเรยีนรอ้ยละ 91.67  มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่ากจิกรรม

สิง่แวดลอ้มศกึษาควรเน้นใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ   

    3) นกัเรยีนรอ้ยละ 93.75 มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่าการเรยีน

สิง่แวดลอ้มควรเรยีนจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ นอกหอ้งเรยีน  

    4) นกัเรยีนรอ้ยละ 94.27 มคีวามเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่ากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม

ศกึษาทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรู้สิง่แวดลอ้มไดด้ยีิง่ขึน้   

    5) นกัเรยีนรอ้ยละ79.12  มคีวามเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่า การเรยีน

สิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นลกัษณะของการบรูณการระหว่างวชิาต่างๆ มากกว่าการแยกสอนในวชิา

ใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ  

    6) นกัเรยีนรอ้ยละ 91.67  มคีวามตอ้งการกจิกรรมการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด    

    นอกจากน้ีผูว้จิยัไดส้าํรวจความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบั

การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็

เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็

ดว้ย ซึง่มเีหตุผลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

    1) เป็นวธิกีารสอนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ  ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้ (รอ้ยละ 

82.80)   

    2) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์และมคีวามสนุกสนานในการเรยีนรู ้ 

(รอ้ยละ 81.20)   
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    3) ช่วยลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหาในแต่ละวชิา  (รอ้ยละ 55.50)   

    4) ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้กีว่าการสอนแบบแยกวชิา (รอ้ยละ 50.50)    

                  สาํหรบันกัเรยีนบางส่วนทีไ่มเ่หน็ดว้ย ดงัเหตุผลต่อไปน้ี คอื  

    1) ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากครหูลายท่านทีม่คีวามเขา้ใจตรงกัน และรว่มมอืกนั

อยา่งจรงิจงั (รอ้ยละ 11.50)  

     2) เน้ือหาในแต่ละวชิาไมส่ามารถนมาสอนรว่มกนัได ้(รอ้ยละ 7.80)    

    3) การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก (รอ้ยละ 5.70)   

    4) กลวัว่าจะทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้มเ่พยีงพอ  (รอ้ยละ 3.10)     

    ส่วนความตอ้งการเน้ือหา/สาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่5 สามารถเรยีงลาํดบัความตอ้งการจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี  

    1) ระบบนิเวศ (รอ้ยละ 77.70)   

    2) ปญัหาสภาวะโลกรอ้น (รอ้ยละ 72.90)   

    3) การจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 67.70)    

    4) สถานการณ์  วกิฤตการณ์ หรอืปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

(รอ้ยละ 62.50)   

    5) ปญัหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ (รอ้ยละ 58.90)  

    6) ประเภทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 57.30)   

    7) การใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในดา้นต่างๆ (รอ้ยละ 53.10)   

    8)  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (รอ้ยละ 45.30)  

    9)  เครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์เช่น แผนที ่ภาพถ่ายจากดาวเทยีม เป็นตน้ (รอ้ยละ 

44.60)   

    10) กฎหมายเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ  

40.60)   

    11) บทบาทของหน่วยงานหรอืองคก์รดา้นสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 26.00) 

 

    สาํหรบัการสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการรูจ้กั และความตอ้งการไปศกึษา ณ 

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ส่วนใหญ่รูจ้กัชื่อสถานที ่หรอืแหล่ง

เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ แต่ไมเ่คยไป หรอืถา้ไปกม็กัจะไปเป็นการส่วนตวั และพบว่านกัเรยีนเคยไปรว่ม

กจิกรรม ณ แหล่งเรยีนรูต่้างๆ กบัโรงเรยีนน้อยมาก ดงัเช่น 1) ศูนยน์วตักรรมอุทยานแห่งชาต ิและ

พืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลจงัหวดัภเูกต็ ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลน บา้นท่าฉตัรไชย 

นกัเรยีนเคยไปกบัโรงเรยีนเพยีงรอ้ยละ 7.81  2) สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขา

พระแทว ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ดบิชืน้ นกัเรยีนเคยไปรว่มกจิกรรมกบัโรงเรยีนรอ้ยละ 
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11.46 และ 3) สวนปา่บางขนุน ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่อยูใ่กลก้บัโรงเรยีน นกัเรยีนเคยไปรว่มกจิกรรม

กบัโรงเรยีนเพยีงรอ้ยละ 3.65     

         ซึง่แหล่งเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนมคีวามตอ้งการทีจ่ะไปศกึษามากทีสุ่ด  3  ลาํดบัแรก  คอื    

       1) ศูนยน์วตักรรมอุทยานแห่งชาต ิและพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลจงัหวดัภเูกต็  ซึง่เป็น

แหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลน บรเิวณบา้นท่าฉตัรไชย   (รอ้ยละ 90.63)    

       2)  สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขาพระแทว ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรู้

ระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ (รอ้ยละ 81.77)   

       3) โครงการคนืชะนีสู่ปา่ ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรู ้เกีย่วกบักจิกรรมหรอืการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู

ทรพัยากรสตัวป์า่(รอ้ยละ 76.00) 

          นอกจากน้ีนกัเรยีนยงัไดเ้สนอเพิม่เตมิแหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ คอื ปา่พรบุา้นไมข้าว 

อําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่พร ุ

 

 3. ผลการสมัภาษณ์กลุ่มนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

     สาํหรบัการสมัภาษณ์กลุ่มนกัเรยีนเกีย่วกบัการเรยีนสิง่แวดลอ้ม และความตอ้งการ

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  พบว่าขอ้มลูทีไ่ดม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม  กล่าวคอื   

    1) นกัเรยีนมคีวามตอ้งการหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการ ตอ้งการ

รปูแบบการสอนใหม่ๆ  ทีไ่มใ่ช่การเรยีนเฉพาะในหอ้งเรยีนสีเ่หลีย่มเท่านัน้   

    2) การเรยีนสิง่แวดลอ้มควรพาไปเรยีน ณ แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ในทอ้งถิน่  

    3) นกัเรยีนต่างใหค้วามเหน็ตรงกนัว่า การเรยีนสิง่แวดลอ้มจากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ    

ไดป้ฏบิตัจิรงิ ไดพ้บกบัของจรงิ จะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจน  และจะเขา้ใจไดต้ลอด 

เพราะไดเ้หน็ของจรงิ เมือ่เวลาผ่านไปกย็งันึกภาพได ้ทาํใหไ้มล่มืงา่ย (มคีวามคงทนของความรู้)  

    นอกจากน้ี มนีกัเรยีนบางคนกล่าวว่า “การเรยีนในหอ้งเรยีนทีผ่่านมาส่วนใหญ่ครเูน้น

การบรรยาย ผมกน็ัง่ฟงั บ่อยครัง้ทีผ่มรูส้กึงว่งนอน เวลาจะสอบผมอ่านหนงัสอืทีบ่า้นแลว้จาํมาสอบ  

หลงัสอบเสรจ็ผมกล็มื”    

 

 4. ผลการสอบถามความคิดเหน็ผูป้กครองของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  

                 สาํหรบัความความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนสิง่แวดลอ้ม  ผูว้จิยัพบว่า (รายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ก,  ตาราง 38 - 40) 

    1) ผูป้กครองรอ้ยละ 89.51 มคีวามเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่าสิง่แวดลอ้มศกึษา

เป็นเรือ่งทีทุ่กคนตอ้งเรยีนรู้   
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    2) ผูป้กครองรอ้ยละ 87.41  และ รอ้ยละ 86.01 มคีวามเหน็ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด

ว่ากจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเน้นใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ และควรเรยีนจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 

นอกหอ้งเรยีน ตามลาํดบั  

    3) ผูป้กครองรอ้ยละ 83.92  มคีวามเหน็ระดบัมากถงึมากทีสุ่ดว่า การเรยีน

สิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นลกัษณะของการบรูณาการระหว่างวชิาต่างๆ มากกว่าการสอนในรวชิาใด

วชิาหน่ึง   

    4) ผูป้กครองรอ้ยละ  81.12  มคีวามตอ้งในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด ทีจ่ะใหโ้รงเรยีนจดั

กจิกรรมการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน     

    5) ผูป้กครองรอ้ยละ 91.61  ยนิดสีนบัสนุน และส่งเสรมิในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด

เพื่อใหน้กัเรยีนในความปกครองไดเ้รยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มจากแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในทอ้งถิน่

อําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ 

    นอกจากน้ีผูป้กครองส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดว้ยเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรู้

สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ดว้ยเหตุผลต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี   

    1) ช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ (รอ้ยละ 93.01)   

    2) ช่วยใหน้กัเรยีนมเีจตคต ิและพฤตกิรรมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  (รอ้ยละ 68.53)    

    3) ช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรงดา้นสิง่แวดลอ้ม (รอ้ยละ 63.34)    

    4) ส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน (รอ้ยละ 54.55)  

 

    สาํหรบัผูป้กครองทีไ่มเ่หน็ดว้ย เน่ืองดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี คอื  

    1) ทาํใหเ้สยีเวลาในการเรยีน (รอ้ยละ 6.29)   

    2) นกัเรยีนอาจไดร้บัอนัตราย หรอือุบตัเิหตุจากการทาํกจิกรรม (รอ้ยละ 6.29)    

    3) ทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้มเ่พยีงพอ (รอ้ยละ 2.80)   

    4) การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก  (รอ้ยละ 1.40) 

  

    ส่วนการสาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัการรูจ้กั และความตอ้งการใหน้กัเรยีนไปศกึษา ณ 

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่รูจ้กัชื่อสถานที ่หรอืแหล่งเรยีนรู ้และส่วนใหญ่ไม่

เคยไป ดงัเช่น ผูป้กครองรอ้ยละ 72.73  รูจ้กัสถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขา-

พระแทวแต่ไมเ่คยไป เป็นตน้ ซึง่แหล่งเรยีนรูท้ีผู่ป้กครองส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการใหน้กัเรยีนไป

ศกึษามากทีสุ่ด 3  ลาํดบัแรก  คอื 

       1) ศูนยน์วตักรรมอุทยานแห่งชาต ิและพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลจงัหวดัภเูกต็ บรเิวณ

บา้นท่าฉตัรไชย ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลน (รอ้ยละ 99.30)    
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       2) สถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่เขาพระแทว ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบ

นิเวศปา่ดบิชืน้  (รอ้ยละ 97.20)  

       3) โรงปุ๋ ยอนิทรยีถ์ลาง ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการมลูฝอย และการพฒันา

ทีย่ ัง่ยนื(รอ้ยละ 67.83)  

       นอกจากน้ีผูป้กครองยงัไดเ้สนอเพิม่เตมิแหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ  คอื ปา่พรบุา้นไม้ขาว  

อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนิเวศปา่พร ุ

 

 5. ผลการสมัภาษณ์ครผููส้อน  

    ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ครผููส้อนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการรูใ้นเน้ือหาทีเ่กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม ซึง่เบือ้งตน้ครไูดก้ล่าวว่า “ปจัจบุนัวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มโดยตรงนัน้ไมม่ใีน

หลกัสตูร แตกต่างจากเมือ่ก่อน ดงัเช่นเมือ่ก่อนหมวดวชิาสงัคมศกึษา จะมวีชิามนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม  

หรอืวชิาประชากรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นรายวชิาเพิม่เตมิ และในหมวดวชิาวทิยาศาสตร ์ จะมวีชิา

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เป็นวชิาพืน้ฐานทีน่กัเรยีนทัง้แผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ และ

แผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรต์อ้งเรยีน  หรอืวชิาทรพัยาธรรมชาต ิซึง่เป็นวชิาเลอืกในกลุ่ม

วชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ของนกัเรยีนแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์  แต่ในปจัจบุนัเน้ือหา/

สาระการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มจะไปปรากฏอยูใ่นวชิาพืน้ฐาน ดงัเช่น ในวชิาวทิยาศาสตร ์ และวชิา

สงัคมศกึษา” 

       สาํหรบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ครใูหค้วามคดิเหน็ตรงกนั คอื ยงัคงเน้นการ

บรรยายในหอ้งเรยีนเป็นส่วนใหญ่ และมกีารมอบหมายงานกลุ่มใหน้กัเรยีนกลบัไปทาํ  หรอืบางครัง้

อาจมศีกึษานอกพืน้ที่บา้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้ถา้เป็นการศกึษานอกสถานที ่จะใหน้กัเรยีนไปกนัเอง

เป็นกลุ่มในวนัหยดุ ครไูมไ่ดไ้ปรว่มกจิกรรมกบันกัเรยีนดว้ยเน่ืองจากมขีอ้จาํกดัดา้นเวลา แลว้ให้

นกัเรยีนทาํงานที่ไดร้บัมอบหมาย พรอ้มนําเสนอในคาบต่อไป แต่กจิกรรมดงักล่าวกป็ระสบกบั

ปญัหาบางประการ เช่น ผูป้กครองของนกัเรยีนบางส่วนไมเ่ชื่อว่านกัเรยีนไปศกึษา ณ แหล่งเรยีนรู้

จรงิ หรอืบางครัง้การทีน่กัเรยีนไปแหล่งเรยีนรูต่้างๆ เอง โดยไมม่หีนงัสอืตดิต่อจากโรงเรยีน หรอื

การประสานงานจากครผููส้อน จะทาํใหน้กัเรยีนไมไ่ดร้บัการอํานวยความสะดวกเท่าทีค่วร ดงันัน้

ครผููส้อนเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ทีจ่ะใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายดว้ยเหตุผล

ต่างๆ ซึง่ผูว้จิยัพอจะสรปุไดด้งัน้ี   

       1) การเรยีนอกหอ้งเรยีนจะช่วยใหน้กัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสิง่แวดลอ้มไดด้ขีึน้    

       2) นกัเรยีนสามารถมองเหน็ปญัหา  หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยูจ่รงิ  สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้   
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       3) ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และกระบวนการวางแผน  การทาํงานของนกัเรยีนโดยเฉพาะ

การทาํงานเป็นกลุ่ม  และก่อใหเ้กดิความสามคัคใีนหอ้งเรยีน   

       4) ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูคุ้ณค่าของสิง่แวดลอ้ม  และเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  

โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่   

       5) ทาํใหป้ระหยดัเวลา  เพราะเน้ือหา/สาระการเรยีนรูท้ีซ่ํ้ากนัครสูามารถมอบหมาย

งานรว่มกนัได ้  

       สาํหรบัการวดัและการประเมนิผลส่วนใหญ่จะใชแ้บบทดสอบซึง่ประกอบดว้ย

แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ (แบบปรนยั) และอาจมแีบบเขยีนตอบ (อตันยั) บา้ง นอกจากน้ียงัมกีาร

ประเมนิจากชิน้งาน หรอืภาระงานต่างๆ ทีน่กัเรยีนไดร้บัมอบหมาย โดยส่วนใหญ่แลว้ครจูะเป็นผู้

ประเมนิชิ้นงาน 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสตูร   

            การดาํเนินการในขัน้ตอนน้ี เป็นการสรา้งหลกัสตูร การประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของ

หลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใชใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูพืน้ฐานทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 ซึง่ประกอบดว้ย 3 

ส่วน คอื 

1.  การสรา้งหลกัสตูร (ฉบบัรา่ง) 

2.  การประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรก่อนนําไปใช้ 

3.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

1. การสร้างหลกัสตูร  (ฉบบัร่าง) 

                  เป็นขัน้ตอนทีผู่ว้จิยันําผลการวเิคราะหแ์ละการสรปุขอ้มลูพืน้ฐานในดา้นต่างๆ จาก 

ขัน้ตอนที ่1  มาสรา้งเป็นหลกัสตูร (ฉบบัรา่ง) ซึง่มอีงคป์ระกอบดงัภาพประกอบ 12 
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จากภาพประกอบ 12  รายละเอยีดการดาํเนินการสรา้งโครงรา่งหลกัสตูรในแต่ละขัน้ตอนมี

ดงัน้ี 

1. การกําหนดส่วนประกอบของโครงรา่งหลกัสตูร  ในการดาํเนินการสรา้งหลกัสตูรผูว้จิยั 

ไดก้ําหนดส่วนประกอบของโครงรา่งหลกัสตูรไว ้ดงัต่อไปน้ี  

1.1  สภาพปญัหาและความจาํเป็นในการสรา้งหลกัสตูร 

1.2  หลกัการของหลกัสตูร 

 

ภาพประกอบ 12  ขัน้ตอนการสรา้งโครงรา่งหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้น 

         แหล่งเรยีนรู ้

         
 

ผลจากการศกึษา

เอกสาร และงานวจิยั   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลจากการสาํรวจ

แหล่งเรยีนรูใ้น

ทอ้งถิน่ 

จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร 

 

สภาพปัญหาและความจาํเป็น 

หลกัการของหลกัสูตร 

 

เป้าหมายของหลกัสูตร 

 

 

หน่วยการเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

มาตรฐานการเรยีนรู ้

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

สือ่การเรยีนรู ้

การวดัและประเมนิผล 

รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

กจิกรรมการเรยีนรู ้

ผลจากการศกึษา

ขอ้มลูเกีย่วกบัการ

จดัการเรยีนรูด้า้น

สิง่แวดลอ้มศกึษา  

สภาพปญัหา และ

ความตอ้งการ จาก

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1.3  เป้าหมายของหลกัสตูร  

1.4  จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

1.5  มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั 

1.6  เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1.7  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1.8  รปูแบบการจดการเรยีนรู ้

1.9  ระยะเวลาการจดัการเรยีนรู ้

1.10  สื่อประกอบการเรยีนรู ้

1.11  การวดัและประเมนิผล 

 

 2. การดาํเนินการสรา้งหลกัสตูร ในแต่ละส่วนประกอบดาํเนินการดงัน้ี 

    2.1 สภาพปญัหาและความตอ้งการ กําหนดขึน้โดยพจิารณาจากขอ้มลูต่อไปน้ี  

     2.1.1 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช  

2542  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ เอกสารเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา การรูส้ ิง่แวดลอ้ม และการ 

ศกึษานอกหอ้งเรยีน   

     2.1.2 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ และสอบถามความคดิเหน็จากครผููส้อน  

นกัเรยีน และผูป้กครองนกัเรยีน โรงเรยีนเมอืงถลาง  

     2.1.3 ขอ้มลูจากการศกึษาสาํรวจแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ อําเภอถลาง จงัหวดั

ภเูกต็     

  2.2 หลกัการของหลกัสตูร กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการศกึษาตาม 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  โดยเน้นบรูณาการเน้ือหา/สาระการ

เรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

    2.3 เป้าหมายของหลกัสตูร กําหนดเป้าหมายและผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบันกัเรยีน

เมือ่ไดศ้กึษาตามหลกัสตูรบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้นแหล่งรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน โดยกําหนด

พฤตกิรรมของนกัเรยีนทีจ่ะแสดงถงึความรู ้ความเขา้ใจ และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอหลกัสตูร  

  2.4 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร  กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูร  โดย

คาดหวงัว่าเมือ่ดาํเนินการตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแลว้จะบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสตูร 

  2.5 มาตรฐานการเรยีนรู ้กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู ้และจดุมุง่หมาย

ของหลกัสตูรโดยระบุว่าเมือ่นกัเรยีนผ่านกระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแลว้จะรูว้่าสามารถทาํอะไร

ได ้ และจะมคีุณลกัษณะอยา่งไร 
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  2.6 โครงสรา้งเน้ือหาสาระ กําหนดจากเน้ือหาสาระในวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิา 

สงัคมศกึษา 4 โดยบรูณาการจากหน่วยการเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ (เน้ือหาสาระ) ของแต่ละ

รายวชิา เน้ือหา/สาระการเรยีนรู้ทีนํ่ามาบรูณาการฯ แสดงดงัตาราง 6 และ 7 

 

ตาราง 6  เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้วชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 ทีจ่ะนํามาบรูณาการ 
 

วิชาวิทยาศาสตร ์4  วิชาสงัคมศึกษา 4 

- ดุลยภาพของระบบนิเวศ 

- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในระบบนิเวศ 

- กระบวนการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติ 

- ปญัหาสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร-ธรรมชาต ิ    

- การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

     สิง่แวดลอ้ม   

- การพฒันาอย่างยัง่ยนื   

- เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์   

- สถานการณ์และวกิฤตการณ์ดา้น 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

- การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม   

- การใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในการ

สรา้งสรรคว์ฒันธรรม   

- การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม   

- การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

                  2.7  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  สาระ

การเรยีนรู ้ และมาตรฐานการเรยีนรู ้ โดยคาํนึงถงึวยั และความเป็นไปได้ในการปฏบิตั ิ

                  2.8  แนวทางการจดัการเรยีนรู้ ประกอบดว้ย 

                        2.8.1 การจดัทาํแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  จากขอ้มลู

เบือ้งตน้ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจความตอ้งการของนกัเรยีน  ครผููส้อน  และผูป้กครอง  ผูว้จิยันําขอ้มลู

บางส่วนมาใชใ้นการจดัทาํหน่วยการเรยีนรู ้และแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกบัครผููส้อนทัง้ 2 วชิา  

(รายละเอยีดหน่วยการเรยีนรู้ดงัตาราง 13) องคป์ระกอบของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ

บรูณาการแต่ละแผนจะประกอบดว้ย ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ ชื่อเรือ่ง เวลา มาตรฐานการเรยีนรู้   

สาระการเรยีนรู ้จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ สื่อการเรยีนรู้ และการวดัผลและ

การประเมนิผล โดยผูว้จิยัและครผููส้อนจะประชุมวางแผนรว่มกนั ดงัขัน้ตอนต่อไปน้ี 

                              2.8.1.1 วเิคราะหส์าระสาํคญั  หรอืเน้ือหาทีท่ ัง้สองวชิามสี่วนคาบเกีย่วกนั 

                              2.8.1.2 วเิคราะหแ์ละกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ทีจ่ะนํามาบรูณาการรว่มกนั 

แลว้เขยีนแผนผงัแยกประเดน็การเรยีนรูจ้ากหวัเรือ่งแตกออกไปในลกัษณะของแผนผงัความคดิ 

(Mind Map) 

                              2.8.1.3 วเิคราะหแ์ละกําหนดประเดน็การเรยีนรูข้องวชิาวทิยาศาสตร์ 4 

และวชิาสงัคมศกึษา 4 ทีจ่ะบรูณาการกบัหวัเรือ่งทีก่ําหนดไว้ 
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                             2.8.1.4 วางแผนจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนั 

                        2.8.2 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในหลกัสตูรบรูณาการฯ ซึง่มรีปูแบบการ 

บรูณาการ 2 รปูแบบ คอื รปูแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) และรปูแบบการโยงใย (Webbed 

Model) โดยรปูแบบการมสี่วนรว่ม เป็นการบรูณาการระหว่าง 2 วชิา ทีเ่น้ือหาสาระมคีวามคาบเกี่ยว

กนัอยูส่่วนหน่ึง ผูส้อนจะตอ้งมกีารวางแผน และสอนรว่มกนัในส่วนทีค่าบเกีย่วกนั  และส่วนทีไ่มไ่ด้

คาบเกีย่วกนักแ็ยก กนัสอนตามปกต ิ ส่วนการบรูณาการรปูแบบการโยงใย เป็นการบรูณาการ

ระหว่างวชิา หรอืระหว่างเน้ือหาสาระ โดยการกําหนดหวัเรือ่ง (Theme) ขึน้มา แลว้เชื่อมโยงไปสู่

วชิาหรอืเน้ือหาสาระต่างๆ ว่ามปีระเดน็ หรอืเน้ือหาสาระใดทีเ่หน็ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั คลา้ยคลงึกนั  

หรอืต่อเน่ืองกนัทีจ่ะสามารถนํามาจดัรวมภายใตห้วัขอ้เรือ่งเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะไดจ้ดักจิกรรมการ

เรยีนรูร้วมกนัไปอยา่งกลมกลนืได ้ทัง้น้ีในหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ จะอาศยัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5  ขัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 1) ขัน้สรา้งความสนใจ  2) ขัน้สาํรวจและ

คน้หา 3) ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ 4) ขัน้ขยายความรู ้ และ 5) ขัน้ประเมนิผล 

                  2.9  แนวทางการวดัผลและประเมนิผล 
    กําหนดใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  กจิกรรมการเรยีนรู ้และ

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ใ้ชห้ลกัสตูรตรวจสอบว่าการใชห้ลกัสตูรบรรลุตาม

จดุมุง่หมายทีว่างไวห้รอืไม ่โดยกําหนดวธิกีารการประเมนิผล ในรปูแบบต่างๆ เช่น  1) ประเมนิจาก

การปฏบิตักิจิกรรมขณะเรยีน  2) ประเมนิจากชิน้งาน และ3) ประเมนิจากแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม  
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ตาราง 7  โครงสรา้งหน่วยการเรยีนรูห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการ   

 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรู ้และ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

52 

1. ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่

แหล่งเรยีนรู”้ 

 

1. เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์

และสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.1 ม.4-6/1,  

ว 8.1 ม.4-6/4 

- แผนที ่และลกูโลก 

- รปูถ่ายทางอากาศ  

- ภาพจากดาวเทยีม 

- สารสนเทศทาง 

ภูมศิาสตร ์

 

4 

2. ชวีนิเวศ   ส 5.1 ม.4-6/1,  

ว 2.1 ม.4-6/1 

- ชวีนิเวศ 

- ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ 

 

4 

3. ความสมัพนัธใ์นระบบ

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 

- ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ 

- ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สิง่มชีวีติกบั

สิง่แวดลอ้ม  

 

2 

4. การถ่ายทอดพลงังาน

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 

- โซ่อาหาร 

- สายใยอาหาร 

- พริะมดิทางนิเวศ 

 

 

2 

 5.  การหมุนเวยีนสารใน

ระบบนิเวศ 

 

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 

 

 

 

- วฏัจกัรสารทีม่ี

บรรยากาศเป็นแหล่ง

สาํรองและรองรบั 

- วฏัจกัรสารทีม่พีืน้ดนิ

เป็นแหล่งสาํรองและ

รองรบั 

2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน     

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

1. ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่

แหล่งเรยีนรู”้(ต่อ) 

 

 

6. การเปลีย่นแปลงแทนที่

ของระบบนิเวศ 

ส 5.1 ม.4-6/3,  

ว 2.1 ม.4-6/2 

- การเปลีย่นแปลง

แทนทีแ่บบปฐมภูม ิ

- การเปลีย่นแปลง

แทนทีแ่บบปฐมภูม ิ

 

2 

7. ประเภทของทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/1,  

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

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- ความสาํคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาตใิน

แต่ละประเภท 

 

4 

8. ปญัหาทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/2,  

ว 2.2 ม.4-6/2 

- วกิฤตการณ์ดา้น

ทรพัยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม และ

แนวทางการแกป้ญัหา 

 

4 

9. การจดัการทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/2,  

ว 2.2 ม.4-6/2 

- การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- การพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

4 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน     

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

2. ทวัรป์า่ชายเลน

บา้นเรา  

“บา้นท่าฉตัรไชย” 

  

1. ระบบนิเวศปา่ชายเลน 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   

 

- ทีต่ัง้ และพกิดัทาง 

 ภูมศิาสตรข์องแหล่ง    

 เรยีนรู ้

- ลกัษณะของดนิใน 

   ปา่ชายเลน 

- คุณภาพน้ํา 

- สงัคมพชื และสตัวใ์น 

   ปา่ชายเลน 

- ความสมัพนัธข์อง  

 สิง่มชีวีติ และ 

 สิง่แวดลอ้มใน 

 ปา่ชายเลน 

-  ความหลากหลายของ 

  สิง่มชีวีติในปา่ชายเลน  

5 

2. การใชป้ระโยชน์จาก 

ปา่ชายเลน 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

-  ประโยชน์ของปา่   

 ชายเลนในดา้นต่างๆ 

-  วฒันธรรมทอ้งถิน่ที ่

 เกีย่วขอ้งกบัปา่ 

   ชายเลน 

   

1 

3. วกิฤตการณ์ ปญัหา

เกีย่วกบัปา่ชายเลน 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

-  สถานการณ์ และ  

 วกิฤตการณ์  

  เกีย่วกบัปา่ชายเลน 

-  ปญัหาปา่ชายเลนใน  

 ทอ้งถิน่ 

1 

4. การอนุรกัษ์ทรพัยากร

ปา่ชายเลน 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

 

-  การอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

-  บทบาทขององคก์รและ 

   หน่วยงานต่างๆ   

   เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ปา่ 

   ชายเลน 

-  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ปา่ชายเลน 

1 
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ตาราง 7(ต่อ) 

หน่วยการรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

3.สูแ่ดนเรยีนรู ้

คู่เมอืงถลาง    

“ปา่เขาพระแทว” 

 

1.  ระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ 

(ปา่เขาพระแทว) 

 

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   

  

 

-  ทีต่ัง้ และพกิดัทาง 

  ภูมศิาสตร ์

-  สภาพภูมปิระเทศ 

   และภูมอิากาศ   

-  ความหลากหลายของ 

  สิง่มชีวีติ   

 

5 

2. คุณค่าแห่งปา่เขาพระแทว 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

 

- ประโยชน์ของปา่   

เขาพระแทวในดา้น

ต่างๆ  

1 

3. วกิฤตกิารณ์เกีย่วกบั    

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

- สถานการณ์   

   วกิฤตการณ์   

   ปญัหาเกีย่วกบัปา่ไม ้ 

   และสตัวป์า่ 

- ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิ

ขึน้กบัปา่  

เขาพระแทว 

 

1 

4. การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ    

สตัวป์า่ 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

 

- การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ 

สตัวป์า่ 

- บทบาทขององคก์ร 

และหน่วยงานต่าง ๆ 

เกีย่วกบัการอนุรกัษ์

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

- กฎหมายต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัปา่ไม ้

และสตัวป์า่ 

 

 

 

1 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

หน่วยการรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(คาบ) 

4. สูแ่หล่งน้ํา    

สชีา “ปา่พรุบา้น

ไมข้าว” 

 

1. ระบบนิเวศปา่พรุ 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   

 

-  ทีต่ัง้ และพกิดัทาง

ภูมศิาสตรข์องปา่พรุ  

-  ลกัษณะของดนิใน 

   ปา่พรุ 

-  คุณภาพน้ํา 

-  สงัคมพชื และสตัวใ์น 

   ปา่พรุ 

- ความสมัพนัธข์อง

สิง่มชีวีติ และ

สิง่แวดลอ้มในปา่พรุ 

- ความหลากหลายของ

สิง่มชีวีติในปา่พรุ 

 

5 

2. การใชป้ระโยชน์จาก    

ปา่พรุ 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

- ประโยชน์ของปา่พรุ 

- วฒันธรรมทอ้งถิน่     

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปา่พรุ  

 

1 

3. วกิฤตการณ์ ปญัหา     

ปา่พรุบา้นไมข้าว  

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

- สถานการณ์ และ

วกิฤตการณ์  

  เกีย่วกบัปา่พรุ 

- ปญัหาปา่พรุ        

บา้นไมข้า้ว 

 

1 

4. การอนุรกัษ์ปา่พรุ      

บา้นไมข้าว 

ว 2.2 ม.4-6/2,   

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

 

- การอนุรกัษ์ปา่พรุ 

- บทบาทขององคก์รและ 

หน่วยงานต่างๆ 

เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ 

ปา่พรุบา้นไมข้าว 

- กฎหมายต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัปา่พรุ 

 

 

1 
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                2. การประเมินและตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร (ฉบบัร่าง) ก่อนนําไป 

ทดลองใช้ 

 ในขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้ เพื่อศกึษาขอ้บกพรอ่ง  

และทาํการปรบัปรงุแกไ้ข โดยมรีายละเอยีดดงัภาพประกอบ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหมาะสมของหลกัสตูร 

ความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน

  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา  

แบบประเมนิความเหมาะสม 

แบบประเมนิความสอดคลอ้ง 

การประเมนิ  

และตรวจสอบ

คุณภาพของ

หลกัสตูร 

ก่อนนําไป 

ทดลองใช ้

สิง่ทีต่อ้งประเมนิ 

ผูป้ระเมนิ 

เครื่องมอืทีใ่ช ้   

ในการประเมนิ 

ภาพประกอบ 13 การประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรก่อนนําไปใช ้
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    จากภาพประกอบ 13  เป็นการประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรที่

พฒันาขึน้ในขัน้ตอนที ่2  เพื่อศกึษาขอ้บกพรอ่งทีค่วรปรบัปรงุในดา้นความเหมาะสม และความ

สอดคลอ้งภายในองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสตูร  โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน  และ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

   2.1 สิง่ทีต่อ้งประเมนิ  

    2.1.1 ความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลกัสตูร  เป็นการประเมนิว่า 

ส่วนประกอบต่างๆ ของหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย ไดจ้รงิเพยีงใด โดยส่วนประกอบทีท่าํการประเมนิ คอื สภาพปญัหาและความตอ้งการ 

หลกัการของหลกัสตูร  จดุมุง่หมายของหลกัสตูร  หน่วยการเรยีนรู ้ เน้ือหาสาระ  กจิกรรมการ

เรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

    2.1.2 ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบของหลกัสตูร เป็นการประเมนิว่า 

ส่วนประกอบต่างๆ ของหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้มามคีวามสอดคลอ้งกนัเพยีงใด  ในประเดน็ต่อไปน้ี  

                              2.1.2.1 ความสอดคลอ้งระหว่างสภาพปญัหา ความจาํเป็น กบัเป้าหมาย      

                                        ของหลกัสตูร 

                              2.1.2.2 ความสอดคลอ้งระหว่างเป้าหมายของหลกัสตูรกบัจดุมุง่หมายของ 

                                        หลกัสตูร  

                              2.1.2.3 ความสอดคลอ้งระหว่างจดุมุง่หมายของหลกัสตูรกบัจดุประสงค ์

                                        การเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้

          2.1.2.4 ความสอดคลอ้งภายในของแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ คอื  

                1) ความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรูก้บัเน้ือหา/สาระ- 

                                        การเรยีนรู ้

                                    2) ความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหา/สาระการเรยีนรูก้บักจิกรรม 

                                        การเรยีนรู ้ 

                                    3) ความสอดคลอ้งระหว่างกจิกรรมการเรยีนรูก้บัสื่อประกอบ 

                                        การเรยีนรู ้

                                    4) ความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรูก้บัการประเมนิผล 

                          2.1.3 ความคดิเหน็เพิม่เตมิ เป็นการประเมนิโดยดจูากความคดิเหน็ หรอื

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุแกไ้ขโครงรา่งของหลกัสตูร จากผูเ้ชีย่วชาญใน

ประเดน็ทีเ่ป็นส่วนประกอบของหลกัสตูร 

    2.2 ผูป้ระเมนิ   

      ผูท้าํการประเมนิหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช ้ ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้น 

การพฒันาหลกัสตูรและการสอน  และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา (รายชื่อดงัภาคผนวก ค) 
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    2.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ     

       การประเมนิหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใชใ้นครัง้น้ี  ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม  ซึง่ 

สรา้งจากเน้ือหาในโครงรา่งหลกัสตูรทีก่ําหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่2 โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุด คอื   

        ชุดที ่1 การประเมนิความเหมาะสมของส่วนประกอบของหลักสตูร เป็น

เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  คอื  

มากทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุ่ด  จาํนวน  27  ขอ้  และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด 

       ชุดที ่2  การประเมนิความสอดคลอ้งของส่วนประกอบของหลกัสตูร  เป็น

เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คอื 

สอดคลอ้ง ไมแ่น่ใจ  และไมส่อดคลอ้ง จาํนวน  19  ขอ้  และขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด 

        ซึง่แบบประเมนิหลกัสตูรทัง้ 2  ชุด  มขี ัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี  

     1. ศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสตูร แลว้กําหนด 

ประเดน็ และเขยีนเป็นขอ้คาํถามประกอบแบบประเมนิ 

                         2. นําแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้ไปเสนอคณะกรรมควบคุมปรญิญาปรญิญานิพนธ์

เพื่อพจิารณาในเรือ่งความครอบคลุม และความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช้ 

                         3. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบประเมนิตามขอ้เสนอแนะ ของคณะกรรมการควบคุม

ปรญิญานิพนธ ์

                         4. นําแบบประเมนิทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาตรวจสอบ

ความเทีย่งตรง  ความครอบคลุม 

     5. ปรบัปรงุและแกไ้ขแบบประเมนิตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

    2.4 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

      ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและประสานงานกบัผูเ้ชีย่วชาญดว้ยตนเอง  

แลว้นําขอ้มลูมาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

     2.4.1 แบบประเมนิความเหมาะสมส่วนประกอบของหลกัสตูร   

    2.4.1.1  วเิคราะหโ์ดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยการนํา 

ขอ้มลูคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านมาใหน้ํ้าหนกัเป็นคะแนน (ดดัแปลงจาก บุญชม ศรสีะอาด. 

2545 : 102 -103)  

    2.4.1.2  คาํนวณค่าเฉลีย่คะแนนความเหมาะสมจากความเหน็ของ 

ผูเ้ชีย่วชาญ แลว้นํามาแปลความหมาย ตามวธิกีารของบุญชม ศรสีะอาด (2545 : 103) ซึง่

กําหนดค่าเฉลีย่ของความเหมาะสมทีย่อมรบัไดว้่าหลกัสตูรมคีุณภาพ คอื มากกว่า หรอืเท่ากบั 3.51 

และส่วนเบีย่งเบน-มาตรฐานไมเ่กนิ 1 สาํหรบัขอ้ทีไ่ดต้ํ่ากว่า 3.51 จะพจิารณาปรบัปรงุเป็นรายขอ้  

ซึง่ผลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ค่าความเหมาะสมของหลกัสตูรอยูร่ะหว่าง 4.00 - 4.57  
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ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.51)  จงึกล่าวไดว้่าเป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 

(รายละเอยีดดงัภาคผนวก จ, ตาราง 41) 

                  2.4.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งส่วนประกอบของหลกัสตูร  

   2.4.2.1 วเิคราะหโ์ดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency  

หรอื IC) โดยนําผลการตอบของผูเ้ชีย่วชาญมาใหเ้ป็นน้ําหนกัคะแนนดงัน้ี  

    +1   เมือ่แน่ใจว่า        ขอ้คาํถามนัน้สอดคลอ้ง 

      0   เมือ่ไมแ่น่ใจว่า    ขอ้คาํถามนัน้สอดคลอ้ง 

     -1   เมือ่แน่ใจว่า       ขอ้คาํถามนัน้ไมส่อดคลอ้ง 

   2.4.2.2 นําผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคนมาคาํนวณ เพื่อหาค่า 

ดชันีความสอดคลอ้ง (IC) โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งทีย่อมรบัไดว้่าหลกัสตูรมคีุณภาพ คอื มคี่า  

ไมน้่อยกว่า 0.50  หากมขีอ้ใดไดค้่าตํ่ากว่า 0.50 จะพจิารณาปรบัปรงุเป็นรายขอ้ (พชิติ  ฤทธิจ์รญู. 

2553: 151)  ซึง่ผลการประเมนิของผูเ้ชี่ยวชาญพบว่าหลกัสตูรมคี่าดชันีความสอดคลอ้งในทุก

องคป์ระกอบ เท่ากบั 1.00  (รายละเอยีดดงัภาคผนวก จ, ตาราง 42) 

 

  3. การปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใช้ 

   การปรบัปรงุหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใชจ้ะพจิารณาจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการ  

ประเมนิโครงรา่งหลกัสตูรจากผูเ้ชีย่วชาญนํามาเป็นหลกัเกณฑใ์นการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร  ดงัน้ี 

                  3.1 ผลการวเิคราะหค์่าความเหมาะสมและค่าดชันีความสอดคลอ้ง  ถา้หากมคี่า

เท่ากบัหรอืมากกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดจะถอืว่าใชไ้ด้   แต่หากพบว่าขอ้ใดมคี่าความเหมาะสม  และค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง ตํ่ากว่าเกณฑท์ีก่ําหนด  ผูว้จิยัจะนําขอ้เสนอของผูเ้ชีย่วชาญมาทาํการปรบัปรงุ

ต่อไป แต่จากการวเิคราะหค์่าความเหมาะสมและค่าดชันีความสอดคลอ้ง  พบว่าทุกขอ้ผ่านเกณฑท์ี่

กําหนด 

                   3.2 หากมขีอ้เสนอแนะอื่นๆ ของผูเ้ชีย่วชาญนอกเหนือจากขอ้คาํถาม ถา้ผูเ้ชีย่วชาญ 

ตัง้แต่ 3 ท่านขึน้ไป มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัในประเดน็เดยีวกนั  ผูว้จิยัพจิารณาเพิม่เตมิไวใ้น

หลกัสตูร  

   นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญยงัใหข้อ้เสนอแนะไวด้งัต่อไปน้ี  

  1) ปรบัขอ้ความในส่วนของสภาพปญัหาและความจาํเป็นใหม้คีวามกระชบัขึน้  

  2) เน่ืองจากเป็นรายวชิาพืน้ฐานดงันัน้ควรเปลีย่นจากผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัเป็น 

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  3) ควรปรบัเปลีย่นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ ในหน่วยที ่1 ขอ้ที ่1 จาก  “อธบิาย และ 
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ระบุประโยชน์ของการใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตรเ์พื่อการศกึษาทางดา้นภมูศิาสตร ์และสิ่งแวดลอ้ม

ได”้ เป็น “อธบิาย ระบุประโยชน์ และเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์ในการศกึษาดา้นภมูศิาสตร ์

และสิง่แวดลอ้มได”้ 

   นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญบางท่านไดเ้สนอความคดิเหน็ไวว้่า ในการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน หรอื ณ แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ควรมวีทิยากรทีช่าํนาญในแต่ละเรือ่งมารว่มสอน 

หรอืเสรมิความรูใ้หก้บันกัเรยีน ซึง่ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดนํ้ามาปรบัใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

 

 4. การจดัทาํเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบการวิจยั 

   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรยีนรู ้ แบบวดัการ 

รูส้ ิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม)  แบบสมัภาษณ์ และแบบวดัความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสตูรฯ  ซึง่มี

รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

   4.1 แผนการจดัการเรียนรู้  

    ผูว้จิยัและครผููส้อนไดว้างแนวทางในการจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณ

การรว่มกนั ซึง่มขี ัน้ตอนในการจดัทาํดงัน้ี  (ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรู้ ดงัภาคผนวก ง) 

4.1.1 สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการโดยพจิารณาจากหน่วยการ 

เรยีนรูแ้บบหวัเรือ่งทีก่ําหนด  จาํนวน 15  แผน 

4.1.2 นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ไปเสนอคณะกรรมการควบคุม 

ปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งของภาษาแลว้นํา

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้าปรบัปรงุแกไ้ข 

                        4.1.3 นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ไดป้รบัปรงุแลว้ ไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญดา้น

หลกัสตูรและการสอน และดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา จาํนวน 5  ทา่น ประเมนิความสอดคลอ้งของ         

แผนการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เวลา สาระการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู ้          

สือ่การเรยีนรู ้ การวดัและการประเมนิผล โดยใชแ้บบประเมนิความสอดคลอ้ง แลว้นํามา

วเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency หรอื IC) ซึง่ผลการประเมนิความ

สอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู้  ทัง้ 15  แผน มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00   ซึง่

หมายความว่าแผนการจดัการเรยีนรูทุ้กแผนมคีวามสอดคลอ้งสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (0.50)  

สามารถนําไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได ้ (ดรูายละเอยีด

เพิม่เตมิจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 43) 

4.1.4 ปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูต้ามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญดงัต่อไปน้ี 

     4.1.4.1 ในแต่ละกจิกรรม ใหร้ะบุลําดบักจิกรรม  เชน่  กจิกรรมที ่1   

กจิกรรมที ่2  เป็นตน้ 
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     4.1.4.2 ใบกจิกรรมทุกใบควรใชห้วัขอ้รปูแบบเดยีวกนั  และควรเวน้พืน้ที่

ไวใ้หน้กัเรยีนเขยีนตอบไดเ้ลย    

     4.1.4.3 ในแต่ละแผนการจดัการเรยีนรูม้กีจิกรรมหลายกจิกรรมเกนิไป  ให้

ปรบัลดกจิกรรม หรอือาจปรบัรวมเขา้ดว้ยกนั 

     4.1.4.4 ใบความรูเ้พิม่เตมิ ควรเพิม่ภาพประกอบ ซึง่จะทาํใหม้คีวาม

น่าสนใจมากขึน้ 

     4.1.4.5 ใหใ้ส่ลาํดบัทีข่องใบกจิกรรม  เช่น  ใบกจิกรรมที ่1  ใบกจิรรมที ่2  

เป็นตน้  

     4.1.4.6 ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2  ใหย้กตวัอยา่งระบบนิเวศทีน่กัเรยีน

สงัเกตเหน็การเปลีย่นแปลงทางปจัจยัสิง่แวดลอ้มไดง้า่ย และอธบิายเพิม่เตมิถงึผลของอุณหภมูต่ิอ

ระบบนิเวศประเภทต่างๆ   

     4.1.4.7 ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8  ใหเ้พิม่เตมิตวัอยา่งการใชน้ํ้ามนั  

หรอืถ่านหนิ  และฝึกใหน้กัเรยีนคดิว่าหากทรพัยากรเหล่านัน้ไมม่ ีหรอืหมดไป จะหาสิง่ใดมา

ทดแทนไดบ้า้ง  

     4.1.4.8 ในแผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9  พยายามเน้นใหน้กัเรยีนคดิ และ

อภปิรายรว่มกนัว่านกัเรยีนจะมวีธิกีารรกัษาปา่ชายเลนไวไ้ดอ้ยา่งไร  มวีธิกีารใดบา้ง  

                         นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญยงัเสนอใหป้รบัลดภาระงาน และลดกจิกรรมของนกัเรยีน

ลง เพราะทีป่รากฏตามแผนการจดัการเรยีนรูม้มีากเกนิไป  อาจไมท่นักบัเวลา  และในการจดั

กจิกรรมนอกหอ้งเรยีน ณ แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ครคูวรจดัทาํคู่มอืกจิกรรมประกอบการเรยีนรูใ้ห้

นกัเรยีน อาจจะเป็นรายกลุ่มหรอืรายบุคคลกไ็ด ้ ซึง่ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํใหก้บันกัเรยีนเป็นรายบุคคล  

จาํนวน  4  ชุด ดงัน้ี คอื   

1) เอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรยีนรู้ที ่1 ชวีภมูศิาสตร ์ 

“เตรยีมพรอ้มสู่แหล่งเรยีนรู้” 

2) เอกสารหมายเลข 2  เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ทวัร ์

ปา่ชายเลนบา้นเรา “บา้นท่าฉตัรไชย”    

3) เอกสารหมายเลข 3 เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 3  สู่แดน 

เรยีนรูคู้่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว”   

4) เอกสารหมายเลข 4 เป็นเอกสารประกอบหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ท่องแหล่งน้ํา 

สชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว” 

ซึง่เอกสารทัง้ 4  ชุด ผูว้จิยัไดใ้หเ้สนอผูเ้ชีย่วชาญ  จาํนวน 3  ท่าน พจิารณา 

ความเหมาะสม ซึง่พบว่าเอกสารทัง้ 4  ชุด มคีวามเหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด (รายละเอยีด

ดงัภาคผนวก ฉ, ตาราง 48) 
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       4.1.4.9 นําแผนการจดัการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองนํารอ่ง  

กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่6  โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม “จตุกิอ้งอนุสรณ์” อําเภอถลาง 

จงัหวดัภเูกต็  จาํนวน 23  คน  โดยผูว้จิยัเป็นผูท้าํการสอน เพื่อศกึษาความเหมาะสมดา้นเวลา 

ความสอดคลอ้งของเน้ือหา รวมถงึปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

         4.1.4.10 ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้ใหส้มบรูณ์ก่อนนําไปทดลองใช้ 

จรงิ 

    4.2 แบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม (ด้านความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม) 

    มขีัน้ตอนการสรา้ง (วาโร เพง็สวสัดิ.์ 213 – 214; และบุญชม ศรสีะอาด. 2545:  

59-61) ดงัน้ี 

    4.2.1 วเิคราะหจ์ดุประสงค ์และเน้ือหาวชิา   

    4.2.2 กําหนดพฤตกิรรมยอ่ยทีจ่ะออกขอ้สอบ 

    4.2.3 สรา้งแบบทดสอบ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก     

    4.2.4 นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน  

และดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษา จาํนวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา โดยใชว้ธิกีารหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ แลว้นํามาปรบัปรงุโดยคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่า

ดชันีความสอดคลอ้ง ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545 : 64) ซึง่ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(IC) ของแบบวดัความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคี่าตัง้แต่ 0.60-1.00 ซึง่ถอืว่ามคีวาม

สอดคลอ้ง ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนด และผูว้จิยัไดด้าํเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญดงัน้ี  

                  4.2.4.1 ขอ้สอบทีม่ศีพัทภ์าษาองักฤษ  ควรระบุคาํแปลภาษาไทยไวใ้ห้ 

ดว้ย เพื่อนกัเรยีนจะไดเ้ขา้ใจตรงกนั  

       4.2.4.2 ปรบัคาํถามในบา้งขอ้เพื่อใหน้กัเรยีนอ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั และมี

ความหมายชดัเจน  เช่น คาํถามขอ้ที ่11 “ชวีนิเวศแบบใดต่อไปน้ีทีพ่บพชืเด่นในกลุ่มของหวาย  

เฟิรน์  และกลว้ยไมป้า่”  ปรบัเปลีย่นเป็น  “ชวีนิเวศแบบใดต่อไปน้ีทีพ่บพชืเด่นในกลุ่มของพชืสกุล

หวาย เฟิรน์ และกลว้ยไมป้า่”  และขอ้ที ่17  “แกม้ทราบว่าสตัวส์่วนใหญ่มพีฤตกิรรมหาอาหารใน

เวลากลางวนั  แต่มสีตัวบ์างชนิดเช่น คา้งคาว นกเคา้แมว หรอืสุนขัปา่ออกหากนิในเวลากลางคนื  

นกัเรยีนคดิว่าปจัจยัใดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดงักล่าว”  ในขอ้น้ี ผูเ้ชีย่วชาญใหเ้สนอใหเ้พิม่คาํว่า

มากทีสุ่ด ต่อทา้ยคาํถามเพื่อความชดัเจนขึน้ เป็น  “แกม้ทราบว่าสตัวส์่วนใหญ่มพีฤตกิรรมหา

อาหารในเวลากลางวนั แต่มสีตัวบ์างชนิดเช่น คา้งคาว นกเคา้แมว หรอืสุนขัปา่ออกหากนิในเวลา

กลางคนื  นกัเรยีนคดิว่าปจัจยัใดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดงักล่าวมากทีสุ่ด” 

    4.2.5 หาคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยทดลองใช ้(Try out) กบั 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดัภูเกต็ ทัง้ 3 อําเภอ คอื 1) อําเภอ

ถลางทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงถลาง  2) อําเภอเมอืงภเูกต็ ทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีน
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สตรภีเูกต็ และโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็ และ 3) อําเภอกะทู ้ทดลองใช้

กบันกัเรยีนโรงเรยีนกะทูว้ทิยา รวมนกัเรยีนจาก 3 อําเภอ  4 โรงเรยีน จาํนวน 162  คน  โดยการ

หาค่าความยากงา่ย (p) และอํานาจจาํแนก (r)  แลว้คดัเลอืกขอ้สอบเฉพาะขอ้ทีเ่หมาะสม คอื  มคี่า

ความยากงา่ยระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจาํแนก ตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป เพื่อใชเ้ป็นแบบทดสอบ

ฉบบัจรงิ (พชิติ ฤทธิจ์รญู, 2553 : 141) ซึง่แบบวดัความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคี่า

อํานาจจาํแนกตัง้แต่ 0.20 ถงึ 0.73  และค่าความยากงา่ยตัง้แต่ 0.31 ถงึ 0.79  ซึง่ถอืว่าเป็นแบบวดัทีม่ ี

ความเหมาะสม สามารถนําไปใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได ้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิจาก

ภาคผนวก  ฉ, ตาราง 44) 

                        4.2.6 หาคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ฉบบั  โดยการหาค่าความเชื่อมัน่ของ

แบบทดสอบดว้ยวธิกีารของ คเูดอร-์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) โดยใชส้ตูร KR-20 (บุญชม  

ศรสีะอาด. 2545 : 88 – 89) พบว่าแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรู้เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มมคี่า

ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.88  ซึง่เป็นแบบวดัทีม่คีวามเชื่อมัน่  สามารถนําไปใชเ้พื่อวดัการรู้

สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได้    

           จากผลการวเิคราะหค์ุณภาพของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  ไดแ้บบวดัทีม่คีุณภาพ จาํนวน 60  ขอ้ ประกอบดว้ย ความรูด้า้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  

จาํนวน  15  ขอ้  ดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  จาํนวน 20  ขอ้ และดา้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดลอ้ม จาํนวน  25  ขอ้   

     4.3 แบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม (ด้านเจตคติต่อส่ิงแวดล้อม) 

    มขีัน้ตอนการสรา้ง (ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2543: 90-96) ดงัน้ี 

    4.3.1 กําหนดเป้าเจตคต ิ ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัดดัแปลงจากมลิฟอนท;์  

และดัก๊คทิ (Milfont; & Duckitt. 2010) ซึง่ประกอบดว้ยมาตรวดั 5  ดา้น คอื 1) ความเพลดิเพลนิกบั

ธรรมชาต ิ2) การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 3) แรงจงูใจใน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ4) การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และ5) ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลย

ภาพของสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิกีาร

วดัของลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็

ดว้ยอยา่งยิง่ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความเชงินิมาน (Positive) และขอ้ความเชงินิเสธ (Negative)  

 4.3.2 นําแบบวดัเจตคตทิีผู่ว้จิยัดดัแปลงเรยีบรอ้ยแลว้ เสนอคณะกรรมการที่ 

ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา และปรบัปรงุ

ตามคาํแนะนํา 

   4.3.3 นําแบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  

Consistency : IC ) โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประเมนิพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ แลว้

คดัเลอืกขอ้ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการวดั ใหม้คี่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป
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จากนัน้นําแบบวดัมาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่ค่าดชันีความสอดคล้องของ

แบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มน้ี มคี่าตัง้แต่ 0.60 – 1.00  ซึง่ถอืว่ามคีวามสอดคลอ้ง ผ่านเกณฑท์ี่

กําหนด (รายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 45)  

   นอกจากน้ีผูว้จิยัไดแ้กไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญดงัต่อไปน้ี คอื ปรบัขอ้ 

คาํถามใหแ้สดงถงึเจตคตขิองผูต้อบแบบวดัว่ามคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ หรอื

แสดงเจตคตวิ่าใครควรทาํเหตุการณ์ต่างๆ นัน้ และทาํอยา่งไร เช่น ขอ้คาํถามทีถ่ามว่า “การที่

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตถิูกทาํลายเป็นเรือ่งปกติ” ควรเปลีย่นเป็น “ฉนัรูส้กึว่าเป็นเรือ่งปกตเิมือ่

ฉนัไดเ้หน็สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตถิูกทาํลาย”  จากขอ้คาํถามทีว่่า “เพื่อป้องกนัการเกดิมลพษิ

ต่อสิง่แวดลอ้มควรมกีารควบคุมมลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรมถงึแมว้่าจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยสงู” ควร

เปลีย่นเป็น “เพื่อป้องกนัการเกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มฉนัคดิว่ารฐับาลควรมกีารปรบัปรงุ หรอืออก

กฎหมายในการควบคุมการปล่อยมลพษิ”  และจากขอ้คาํถามทีว่่า “ถา้มกีารคุกคามสิง่แวดลอ้มอยา่ง

ต่อเน่ือง มนุษยชาตจิะพบกบัความหายนะครัง้ใหญ่ทางดา้นนิเวศวทิยา” ควรเปลีย่นเป็น “ฉนัคดิว่า

ถา้มนุษยม์กีารทาํลายทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งต่อเน่ืองจะทาํใหเ้กดิการสญูเสยีความสมดุลในระบบ

นิเวศ” 

   4.3.4 นําแบบวดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ 

ผูเ้ชีย่วชาญแลว้นําไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรยีนต่างๆ 

ในจงัหวดัภเูกต็ ทัง้ 3 อําเภอ คอื 1) อําเภอถลางทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงถลาง   

2) อําเภอเมอืงภเูกต็ ทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนสตรภีเูกต็ และโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็ และ 3) อําเภอกะทู ้ทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนกะทูว้ทิยา รวมนกัเรยีน

จาก 3 อําเภอ 4 โรงเรยีน จาํนวน 162 คน เพื่อวเิคราะหห์าอํานาจจาํแนกรายขอ้ โดยการทดสอบที

(t- test) และคดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป ซึง่ผลการวเิคราะหพ์บว่าขอ้คาํถามต่างๆ มคี่า t  

ตัง้แต่  2.74  ถงึ 10.19  ซึง่แสดงว่าสามารถจาํแนกเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มได ้(รายละเอยีดเพิม่เตมิ

จากภาคผนวก ฉ,  ตาราง 45) 

   4.3.5 หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัเจคตต่ิอสิง่แวดลอ้มทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิกีาร 

หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Alpha-Coefficient) ซึง่มคี่าเท่ากบั 0.82  ผ่านเกณฑท์ี่

กําหนด สามารถนําไปใชว้ดัเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายได ้ (ค่า

ความเชื่อมัน่ในแต่ละมาตรวดัแสดงไวใ้นภาคผนวก ฉ, ทา้ยตาราง 45) 

   4.4 แบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม (ด้านพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม) 

   มขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี (ดดัแปลงจาก ลว้น  สายยศ; และองัคณา สายยศ.  

2543: 90-96)  

   4.4.1 กําหนดองคป์ระกอบของพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการ 

วจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัดดัแปลงจาก ซวน (Hsu, Yi-Hsuan. 2003) ซึง่ประกอบดว้ยมาตรวดั 5 ดา้น คอื   
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1) การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี  2) การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ    

3) การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  4) การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทาง

อากาศ  และ 5) การปฏบิตัทิางสงัคม/กฎหมาย ในแต่ละมาตรวดัประกอบดว้ยการระบุความสาํคญั

ของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  และการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  โดยในส่วน

ของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิกีารวดัของลเิคอรท์ (Likert)  4 ระดบั คอื ไมม่คีวามสาํคญั

เลย  ค่อนขา้งสาํคญั  มคีวามสาํคญั  และมคีวามสาํคญัมาก ส่วนดา้นการแสดงพฤตกิรรมต่อ

สิง่แวดลอ้ม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ตามวธิกีารวดัของ

ลเิคอรท์ (Likert) 5 ระดบั คอื ไมค่ดิจะทาํ  ไมแ่น่ใจ  อยากจะทาํ  ทาํบางครัง้  และทาํแน่นอน   

4.4.2 นําแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มทีผู่ว้จิยัดดัแปลงเรยีบรอ้ย 

แลว้เสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา  ความ

ชดัเจนของภาษา และปรบัปรงุตามคาํแนะนํา 

4.4.3 นําแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ไปหาค่าดชันีความ 

สอดคลอ้ง (Index of Consistency : IC) โดยเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประเมนิ พรอ้มทัง้

ใหข้อ้เสนอแนะ  ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่า ขอ้คาํถาม และมาตรวดัทุกมาตรวดั มี

ความสอดคลอ้ง ซึง่ค่าดชันีความสอดคลอ้งในทุกมาตรวดัของแบบวดัพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มฉบบั

น้ีมคี่าเท่ากบั 1.00 (รายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ฉ, ตาราง 46) 

   4.4.4 นําแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัิต่อสิง่แวดลอ้มไปทดลองใช ้(try out)  

กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดัภเูกต็ ทัง้ 3 อําเภอ คอื  

1)  อําเภอถลางทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนเมอืงถลาง  2) อําเภอเมอืงภเูกต็ ทดลองใชก้บั

นกัเรยีนโรงเรยีนสตรภีเูกต็ และโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ภเูกต็   และ  

3) อําเภอกะทู ้ทดลองใชก้บันกัเรยีนโรงเรยีนกะทูว้ทิยา รวมนกัเรยีนจาก 3  อําเภอ 4 โรงเรยีน 

จาํนวน 162 คน เพื่อวเิคราะหห์าอํานาจจาํแนกรายขอ้ โดยการทดสอบค่าท ี(t- test)  และคดัเลอืก

ขอ้ทีม่คี่าตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป  ซึง่ผลการวเิคราะหพ์บว่าขอ้คาํถามต่างๆ สาํหรบัแบบวดัพฤตกิรรมที่

พงึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนที ่1 การระบุความสาํคญัของพฤติกรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

มคี่า t ตัง้แต่ 6.82 - 11.87 ซึง่แสดงว่าสามารถจาํแนกพฤตกิรรมการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วน

ของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มได ้ และส่วนที ่2 การแสดง

พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  มคี่า t  ตัง้แต่  5.00 -11.64  ซึง่แสดงว่าสามารถจาํแนกพฤตกิรรมการ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มได ้(รายละเอยีดเพิม่เตมิจาก

ภาคผนวก ฉ, ตาราง 46) 
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   4.4.5 หาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ  

ครอนบาค(Alpha - Coefficient) จากนัน้ปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อนําไปใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป ซึง่ค่า

ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิ่งแวดลอ้มในส่วนที1่ การระบุความสาํคญั

ของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม มคี่าเท่ากบั 0.94 และส่วนที ่2 การแสดงพฤตกิรรมต่อ

สิง่แวดลอ้ม มคี่าเท่ากบั 0.91 (ค่าความเชื่อมัน่ในแต่ละมาตรวดัแสดงไวใ้นภาคผนวก ฉ, ตาราง 47) 

        4.5 แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรฯ   

              มขีัน้ตอนการสรา้ง ดงัน้ี (พสิณุ ฟองศร.ี  2554: 188-198) 

     4.5.1 ศกึษาแนวคดิ  ทฤษฏ ีและหลกัการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  และกําหนด 

ประเดน็ 

                         4.5.2 สรา้งแบบแสดงความคดิเหน็ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 

scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ จาํนวน  

4 ดา้น คอื 1) ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู้  5 ขอ้  2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 11  ขอ้ 3) ดา้น

สื่อการเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้ 5 ขอ้ และ 4) ดา้นการวดัและประเมนิผล 5 ขอ้ รวมจาํนวน 26 ขอ้ และ

ขอ้เสนอแนะแบบปลายเปิด   

                         4.5.3 นําแบบแสดงความคดิเหน็ทีส่รา้งขึน้ไปใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญา -

นิพนธต์รวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของภาษา 

   4.5.4 นําแบบแสดงความคดิเหน็ที่ผ่านการแกไ้ขเรือ่งภาษา เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 

จาํนวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือเน้ือหา โดยพจิารณาความเหมาะสมของขอ้คาํถามและ

ภาษาทีใ่ช ้

                         4.5.6 ปรบัปรงุ แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

       ซึง่แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ   

ทีพ่ฒันาขึน้มคี่าดชันีความสอดคลอ้งในทุกดา้นเท่ากบั 1.00  (รายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ฉ, 

ตาราง 49)  นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ตรงกนัว่า แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อการจดัการ

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ น้ี สอบถามนกัเรยีนไดค้รอบคลุมในทุกประเดน็  และสามารถนําผลที่ไดจ้าก

การตอบแบบสอบถามของนกัเรยีนไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของประเมนิผลหลกัสตูร  รวมถงึการพฒันา 

และปรบัปรงุหลกัสตูรฯ หรอืกจิกรรมการเรยีนการสอนได ้

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้หลกัสตูร 

            ในขัน้ตอนน้ีเป็นการนําหลกัสตูรฯ ทีไ่ดร้บัการประเมนิ และปรบัปรงุโครงรา่งฯ แลว้ ไป

ทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อหาประสทิธภิาพของหลกัสตูร โดยแบ่งการ

ดาํเนินการออกเป็น 2 ส่วน คอื การศกึษานํารอ่ง และการทดลองใชห้ลกัสตูรจรงิ  ซึง่มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 
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 3.1 การศึกษานําร่อง   

       มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการใชห้ลกัสตูรก่อนนําไปใชจ้รงิกบั 

กลุ่มตวัอยา่ง และเพื่อทราบถงึปญัหาและอุปสรรคระหว่างการใชห้ลกัสตูร โดยผูว้จิยัไดท้ดลองใชก้บั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555  โรงเรยีนเชงิทะเลวทิยาคม “จตุ ิ-

กอ้ง อนุสรณ์”  1 หอ้งเรยีน จาํนวน 23 คน  และใชเ้วลาในการศกึษานํารอ่ง จาํนวน  20  คาบ เพื่อ

ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องการนําหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้ สู่การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นสถานการณ์

จรงิ และทาํการปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อนําไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งในขัน้ของ

การทดลองใชจ้รงิต่อไป  ผลการศกึษาสรปุไดว้่า  เน้ือหา/สาระการเรยีนรู้  กจิกรรมการเรยีนรู้  และ

เวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยภาพรวมมคีวามเหมาะสมกบัการนําไปทดลองใชจ้รงิ  แต่

ผูว้จิยัพบปญัหาอยูบ่า้ง เช่น 1) การทาํกจิกรรมกลุ่มในชัน้เรยีนพบว่าในครัง้แรก นกัเรยีนไมค่่อย

กลา้แสดงออก หรอืกลา้ตอบคาํถาม ซึง่ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดแ้กป้ญัหาดว้ยการสรา้งความคุน้เคยกบั

นกัเรยีนมากขึน้ มกีารใชค้าํถาม หรอืเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรมมากขึน้ ซึง่ใน

คาบต่อมาๆ พบว่านกัเรยีนใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมเป็นอยา่งด ี 2) ดา้นการทาํกจิกรรมกลุ่ม เมือ่

ศกึษา ณ แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนพบว่านกัเรยีนใหค้วามสนใจกบัการใชอุ้ปกรณ์มากกว่าการทาํ

ความเขา้ใจถงึวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ หรอืวธิกีารดาํเนินการทดลอง ซึง่ผูว้จิยัไดแ้กป้ญัหาโดยการให้

นกัเรยีนไดท้าํความเขา้ใจกบัวธิกีารทดลองจากคู่มอืฯ ใหเ้ขา้ใจก่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตักิารทดลอง   

3) การนําเสนองานกลุ่มของนกัเรยีนพบว่ามบีางกลุ่มทีนํ่าเสนอผ่านโปรแกรมนําเสนองาน Microsoft 

PowerPoint แต่นําเสนอออกมาในลกัษณะทีเ่หมอืนกบัอ่านใหเ้พื่อนๆ ฟงัทาํใหข้าดบรรยากาศ หรอื

ขาดการชกัชวนใหต้ดิตาม ซึง่ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดท้าํความเขา้ใจกบันกัเรยีนเกีย่วกบัการพดูนํา เสนอ

งาน  และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดนํ้าเสนออกีครัง้ ซึง่พบว่านกัเรยีนสามารถทาํไดด้ขี ึน้  4) การ

อภปิรายความคดิเหน็รว่มกนัในประเดน็ต่างๆ พบว่าช่วงแรกๆ นกัเรยีนยงัไมค่่อยกลา้อภปิราย หรอื

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดแ้กป้ญัหาดว้ยการใหเ้พื่อนนกัเรยีน 1-2  คน เริม่ตน้เปิด

ประเดน็อภปิราย หลงัจากนัน้คนอื่นๆ กจ็ะเกดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตามมา  

    นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัพบว่าในการนําเสนองานกลุ่มของนกัเรยีน ครคูวรเปิดโอกาสให้

นกัเรยีนไดนํ้าเสนออยา่งหลากหลาย ไมค่วรจาํกดัรปูแบบหรอืวธิกีารนําเสนอ เพยีงแต่กําหนด

ขอบเขต หรอืองคป์ระกอบของงานใหช้ดัเจน และใหม้กีารประเมนิผลงานทัง้จากครผููส้อน สมาชกิ

ภายในกลุ่ม และสมาชกิต่างกลุ่ม และจากการสงัเกตของผูว้จิยัพบว่านกัเรยีนใหค้วามสนใจกบั

กจิกรรมการเรยีนนอกหอ้งเรยีนมาก มคีวามตื่นตวักบัการเรยีน  มกีารถามคาํถาม หรอืขอ้สงัสยั

ต่างๆ มากขึน้ ซึง่จากการสอบถามนกัเรยีนพบว่าการเรยีนแบบศกึษานอกหอ้งเรยีนทาํใหน้กัเรยีนมี

ความสนุก ไมเ่ครยีด บรรยากาศน่าเรยีน ให้เขา้ใจเน้ือหาไดง้า่ย เน่ืองจากไดเ้หน็ของจรงิ  ไดล้งมอื

ปฏบิตัจิรงิ   
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                3.2 การทดลองใช้หลกัสตูร 

       ในขัน้ตอนน้ีจะเป็นการนําหลกัสตูรทีป่รบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่ 

เป็นกลุ่มเป้าหมายในการนําหลกัสตูรไปใชจ้รงิ และนําขอ้มลูจากการทดลองใชห้ลกัสตูรไปใชใ้นการ

ประเมนิผลหลกัสตูร การดาํเนินการมรีายละเอยีดดงัน้ี (ภาพประกอบ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  14   ขัน้ตอนการทดลองใชห้ลกัสตูร 

 

การทดลองใช้

หลกัสูตร 

สุม่กลุ่มตวัอย่าง  

ดว้ยวธิกีารสุม่ 

แบบแบ่งกลุ่ม  (2 กลุ่ม) 

กลุ่มตวัอย่าง 1 

(กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

กลุ่มตวัอย่าง 2 

(กลุ่มทีไ่ม่เน้นวทิยาศาสตร)์ 

 

ทดสอบก่อนการทดลองกบั

กลุ่มตวัอย่าง 

ทัง้ 2 กลุ่ม 

ดาํเนินการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูต้ามแผน ฯ กบักลุ่ม

ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม 

ทดสอบหลงัการทดลอง กบั

กลุ่มตวัอย่าง 

ทัง้ 2 กลุ่ม 

ศกึษาปญัหาและ 

อุปสรรคในการ 

ใชห้ลกัสตูร 

  แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

-  ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

-  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

- พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม 

 

  แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

- ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

- เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

- พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

 แบบวดัความคดิเหน็ต่อการ 

   จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 
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        3.2.1 ความมุ่งหมาย    

                        3.2.1.1 เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูใ้นภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีน

ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

ในประเดน็ต่อไปน้ี คอื  

                             1) การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

              1.1) ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

                    1.1.1) วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

                    1.1.2) สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

                    1.1.3) ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

              1.2) เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

              1.3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

                                         1.3.1) การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหา      

             สิง่แวดลอ้ม 

    1.3.2) การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

                        3.2.1.2 เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

                      3.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                            3.2.2.1 ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดั

ภเูกต็  ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 5 หอ้งเรยีน รวม 201 คน ซึง่ประกอบดว้ย   

                            1) แผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ จาํนวน 2 หอ้งเรยีน รวม  77  คน 

                            2) แผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 หอ้งเรยีน รวม 124 คน  

                           3.2.2.2 กลุ่มตวัอย่าง หมายถงึ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน 

เมอืงถลาง อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555  แบ่งออกเป็น 

                                  1) กลุ่มตวัอย่าง 1  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  แผนการเรยีนที ่

เน้นวทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดัภเูกต็  ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน  

40 คน ทีใ่ชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random  Sampling)  

                                  2) กลุ่มตวัอย่าง  2  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  แผนการเรยีนที ่

ไมเ่น้นวทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดัภเูกต็  ปีการศกึษา 2555  จาํนวน 1 หอ้งเรยีน   

44  คน ทีใ่ชว้ธิกีารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random  Sampling)  
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   3.2.3 แบบแผนการทดลอง 

           ในการทดลองครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi-Experimental  

Design) โดยมแีบบแผนการทดลองแบบมกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest-Posttest 

Design)  ซึง่มแีบบแผนการทดลอง ดงัตาราง 8  

 

ตาราง 8 แบบแผนสาํหรบัการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

E1 O1 X O2 

E2 O3 X O4 

 

เมือ่      

 E1 , E2     แทน   กลุ่มตวัอยา่ง 1  และ กลุ่มตวัอยา่ง 2  ตามลาํดบั 

X     แทน   การจดักระทาํ (การทดลองใชห้ลกัสตูร) 

 O1 , O3     แทน   การทดสอบก่อนการทดลองใชห้ลกัสตูร 

O2 , O4   แทน   การทดสอบหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร 

 

                      3.2.4 ขัน้ตอนดาํเนินการทดลอง 

                        3.2.4.1 ทาํการทดสอบนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลองใช้

หลกัสตูรบรูณาการดว้ยแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม    

                        3.2.4.2 ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ  

บรูณาการ  

                       3.2.4.3 ขณะทาํการทดลองใชห้ลกัสตูรจะสงัเกตการทาํกจิกรรมของนกัเรยีน  

                        3.2.4.4 ผูว้จิยัและครผููส้อนประชุมรว่มกนัเพื่อสรปุผลหลงัการสอน   

                        3.2.4.5 ทาํการทดสอบนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม หลงัการทดลองใช้

หลกัสตูร ดว้ยแบบวดัการรู้สิง่แวดลอ้ม และแบบวดัความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู้ตามหลกัสตูรฯ 

 

                      3.2.5 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั     

    ประกอบดว้ยเครือ่งมอืชนิดต่างๆ  ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นขัน้การทดลองใชห้ลกัสตูรบรูณาการ  

 

ชนิดของเครือ่งมือ 
ช่วงเวลาท่ีใช้ 

ก่อนการสอน ระหว่างการสอน หลงัการสอน 

1. แผนการจดัการเรยีนรู ้ -  - 

2. แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม    

- ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  -  

- เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  -  

- พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  -  

3.แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อ 

   การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 
- -  

 

                      3.2.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

                             3.2.6.1 การรู้ส่ิงแวดล้อม    

                                    1) ด้านความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

                                   1.1) นําคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ความรูเ้กีย่วกบั 

สิง่แวดลอ้ม)ก่อนเรยีนละหลงัเรยีนมาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

                                   1.2) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นความรู้ 

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่งก่อน และหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูร โดยการทดสอบค่าท ี 

(t-test  for dependent samples) 

                                    2)  ด้านเจตคติต่อส่ิงแวดล้อม 

2.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้หมด 

                                   2.2) นําแบบวดัมาตรวจใหค้ะแนน และหาความถี่  

        2.3) นําคะแนนดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ไปหาค่าเฉลีย่ และส่วน 

เบีย่งเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย

ค่าเฉลีย่น้ําหนกัคะแนนทีด่ดัแปลงจาก บุญชม ศรสีะอาด (2545 : 103)  ดงัน้ี  
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 ค่าเฉล่ีย  การแปลผล 

   1.00 - 1.50 

   1.51 - 2.50 

   2.51 - 3.50 

   3.51 - 4.50 

   4.51 - 5.00 

 มเีจตคตทิีไ่มด่ ี 

 มเีจคตทิีค่่อนขา้งไมด่ ี 

 มเีจตคตทิีค่่อนขา้งด ี 

 มเีจตคตทิีด่ ี 

 มเีจตคตทิีด่มีาก  

 

     3) พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

                                   3.1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้หมด 

                                   3.2) นําแบบวดัมาตรวจใหค้ะแนน ตามการใหค้ะแนนทีด่ดัแปลงจาก 

และบุญชม ศรสีะอาด (2545: 103)  

                                   3.3) นําคะแนนทีไ่ดไ้ปหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 

แปลความหมายพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

                                        3.3.1) การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหา

สิง่แวดลอ้ม ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   การแปลผล 

  1.00 - 1.75                 ไมเ่หน็ความสาํคญั 

  1.76 - 2.50      ค่อนขา้งเหน็ความสาํคญั 

  2.51 - 3.25                 เหน็ความสาํคญั 

3.26 - 4.00                 เหน็ความสาํคญัมาก 

 

                                        3.3.2) การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ใชเ้กณฑด์งัน้ี 

ค่าเฉล่ีย  การแปลผล 

   1.00 - 1.50 

   1.51 - 2.50 

   2.51 - 3.50 

   3.51 - 4.50 

   4.51 - 5.00 

 ไมท่าํแน่นอน 

 ยงัไมแ่น่ใจว่าจะทาํหรอืไม ่

 อยากจะทาํ 

 ทาํบา้งเป็นบางครัง้ 

 ตัง้ใจทาํแน่นอน 

                            3.2.6.2 ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรฯ 

                             1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัทีไ่ดร้บัคนืมาทัง้หมด 

     2) นําแบบวดัมาตรวจใหค้ะแนน และหาความถี่ การใหค้ะแนนผูว้จิยั 

ดดัแปลงจากบุญชม  ศรสีะอาด (2545: 102-103) 
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                             3) นําคะแนนทีไ่ดไ้ปหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และแปล 

ความหมายความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย

ค่าเฉลีย่น้ําหนกัคะแนนทีด่ดัแปลงจาก บุญชม ศรสีะอาด (2545: 103)  ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  การแปลผล 

  1.00 - 1.50 

  1.51 - 2.50 

  2.51 - 3.50 

  3.51 - 4.50 

  4.51 - 5.00 

 มคีวามคดิเหน็ทีไ่มด่ ี

 มคีวามคดิเหน็ทีค่่อนขา้งไมด่ ี

 มคีวามคดิเหน็ทีค่่อนขา้งด ี

 มคีวามคดิเหน็ทีด่ ี

 มคีวามคดิเหน็ทีด่มีาก  

 

                      3.2.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

                            3.2.7.1 สถิติท่ีใช้หาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

                                   1) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of Consistency, IC) เพื่อประเมนิความ

สอดคลอ้งของ 

                                   1.1) โครงรา่งหลกัสตูร 

                                   1.2) แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม)   

                                   1.3) แผนการจดัการเรยีนรู้  

                                   1.4) ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

2) ค่าความยากงา่ย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) ของแบบวดัการรู้

สิง่แวดลอ้ม (ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม) 

3) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ดา้นความรู ้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม) โดยใชส้ตูร K.R.20 ของคเูดอร ์รชิารด์สนั 

4) อํานาจจาํแนกรายขอ้ของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ดา้นเจตคต ิ

ต่อสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) โดยการทดสอบค่าท ี(t-test)  

                             5) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดล้อม (ดา้นเจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) โดยใชค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของ 

ครอนบาค 
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                3.2.7.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 0

1
 

                                   1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

                                  1.1) รอ้ยละ (Percentage) 

                                  1.2) ค่าเฉลีย่ (Mean) 

                                  1.3) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

                                   2) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

       2.1) ใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test for Dependent samples)  ในการ 

ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1  ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการรูส้ ิง่แวดลอ้มก่อนและหลงั

การทดลอง   

       2.2) ใชก้ารทดสอบค่าท ี(One samples  t-test แบบ one tail test   

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2  และ 4 ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

และความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด   

                                  2.3) สาํหรบัการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบ 

คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน ใหท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรยีนระหว่าง

แผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรด์ว้ยการทดสอบค่าท ี 

(t-test for independent samples) ก่อน  (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ช) 

                              2.3.1) ถา้พบความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรยีนระหว่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และขอ้มลู

สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม จงึทดสอบสมมตฐิานโดยใช้

สถติ ิANCOVA (Analysis of Covariance) และถา้ขอ้มลูไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มจะใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples)    

                              2.3.2) ถา้ไมพ่บความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรยีน 

ระหว่างแผนการเรยีนทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ จะทดสอบ

สมมตฐิานโดยใช้การทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples)   

         ผูว้จิยัไดส้รปุสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 3 รายละเอยีดดงัตาราง  

10 

                                                           
1 การวเิคราะหข์อ้มลูการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ในภาพรวม  และรายองคป์ระกอบ ผูว้จิยั

ไดป้รบัฐานคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบใหเ้ท่ากบั 100   
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ตาราง 10  สรปุสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานที ่3  การเปรยีบเทยีบการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนกลุ่มที่เน้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ 

การรูส่ิ้งแวดล้อม 

 
ระดบัการวิเคราะห ์

สถิติท่ีใช้ทดสอบ 

t- test for independent 

samples  
ANCOVA 

1. ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม - สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม √* - 

- วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม √* - 

- ปญัหาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม - √ 

- ในภาพรวม √* - 

2. เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม - มาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ √ - 

 - มาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนนโยบายการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ √* - 

 - มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ √ - 

 - มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม √ - 

 - มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม √ - 

 - ในภาพรวม √ - 

หมายเหต ุ√*  คะแนนเฉลีย่ก่อน และหลงัการทดลองมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  แต่ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ 

                   การวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (ANCOVA)  
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ตาราง 10  (ต่อ) 

 

 การรูส่ิ้งแวดล้อม 

 

ระดบัการวิเคราะห ์

สถิติท่ีใช้ทดสอบ 

t- test for independent 

samples  
ANCOVA 

3. พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม    

   3.1 การระบุความสาํคญัของ  

       พฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหา 

       สิง่แวดลอ้ม 

- มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยี - √ 

- มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิ - √ 

- มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม - √ 

- มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ - √ 

- มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย √ - 

- ในภาพรวม - √ 

3.2 การแสดงพฤตกิรรมต่อ 

     สิง่แวดลอ้ม 

- มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยี √ - 

- มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิ - √ 

- มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม - √ 

- มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ √ - 

- มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

- ในภาพรวม 
√ 

√ 

- 

- 
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ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล และการปรบัปรงุ แก้ไข หลกัสตูร 

            ในขัน้ตอนน้ี เป็นการประเมนิผลหลงัจากการทดลองนําหลกัสตูรฯไปทดลองใช้ เพื่อ

รวบรวมขอ้เสนอแนะสาํหรบันําไปใชป้รบัปรงุองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสตูรในส่วนทีย่งัมี

ขอ้บกพรอ่งอยู ่โดยพจิารณาจาก ผลการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทัง้ในดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม และนําผลจาก

การสอบความความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ มารว่มพจิารณา  

            นอกจากน้ี เมือ่สอนเสรจ็ในแต่ละครัง้ ผูว้จิยั และครทูีร่ว่มสอนจะมกีารปรกึษาหารอื 

เกีย่วกบัการจดัจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ปญัหาต่างๆ ทีพ่บ พรอ้มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพื่อการ

ปรบัปรงุและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร์ 4 และสงัคมศกึษา 4 สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถนําไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดต่้อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในบทน้ี ผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 

                 ตอนที ่1 ผลการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้ 

นอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

                 ตอนที ่2 ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง 

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  

ตอนปลาย 

 

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาหลกัสตูรฯ 

            การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน

จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ดาํเนินการโดยใช้

กระบวนการวจิยัและพฒันา โดยมวีธิกีารดาํเนินการ 4 ขัน้ตอน (รายละเอยีดดงับทที ่3) ซึง่ผูว้จิยัได้

ศกึษาวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ การจดั

กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  แนวคดิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  

รวมถงึการสอบถาม และสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบดว้ย ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์4  

และวชิาสงัคมศกึษา 4 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และ 6  และผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่5  โรงเรยีนเมอืงถลาง จงัหวดัภเูกต็ ผลการศกึษาทัง้หมดนํามาเป็นแนวทางในการพฒันา

หลกัสตูรฯ ไดโ้ครงสรา้งของหลกัสตูรฯ  มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี (รายละเอยีดเพิม่เตมิ

แสดงไวใ้นภาคผนวก ข) 
              1. หลกัการของหลกัสตูร    

การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

ในจงัหวดัภเูกต็  ไดก้ําหนดหลกัการไวด้งัน้ี คอื เป็นหลกัสตูรที ่1) มุง่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีน

สิง่แวดลอ้มผ่านการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบรูณาการขา้มกลุ่มสาระฯ ทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั

โดยอาศยัแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็ โดยแต่ละหน่วยการเรยีนรูจ้ะประกอบไปดว้ย

กจิกรรมทีห่ลากหลาย  2) เน้นใหน้กัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการรู้

สิง่แวดลอ้มในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และ 3) หลกัสตูรมโีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้  

กจิกรรมการเรยีนรู ้และเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อใหค้รสูามารถปรบักจิกรร มการเรยีนรู้

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพบรบิทของโรงเรยีน  
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 2. เป้าหมายของหลกัสตูร 

 เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  ดา้นเจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

 3. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะดงัน้ี 

  1.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการ และแนวคดิพืน้ฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  1.2 มเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

  1.3 มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 2. เพื่อใหค้ร ูหรอืบุคลากรทางการศกึษาทีส่นใจนําไปปรบัปรงุหรอืพฒันาหลกัสตูรการ

เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มนอกหอ้งเรยีน  หรอืใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เพื่อการเรยีนการสอนดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

 

 4. เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ 

 หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดั

ภเูกต็เพื่อส่งเสริมการรูส้ ิง่แวดลอ้มข องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  มเีน้ือหา/สาระการเรยีนรู้

ของหลกัสตูรดงัตาราง 11  และภาพประกอบ 15 – 19  

 

 

ตาราง 11  เน้ือหา/สาระการเรยีนรู้ของหลกัสตูรฯ 

 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
จาํนวนคาบ 

(52) 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 : ชีวภมิูศาสตร ์“เตรียมพรอ้มสู่แหล่งเรียนรู”้ 

1.1 เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์    

1.2 ชวีนิเวศ และความหลากหลายของระบบนิเวศ  

1.3 ความสมัพนัธใ์นระบบนิเวศ    

1.4 การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ    

1.5 การหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ   

1.6 การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องระบบนิเวศ   

1.7 ประเภท และความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิและ 

     สิง่แวดลอ้ม 

1.8 ปญัหา / วกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

1.9 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(28) 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

 

4 

4 
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ตาราง 11  (ต่อ) 

 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
จาํนวนคาบ 

(52) 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 : ทวัรป่์าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย” 

2.1  ระบบนิเวศปา่ชายเลน  

2.1.1  สภาพทางกายภาพและชวีภาพของปา่ชายเลน 

2.1.2  ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่ชายเลน 

2.1.3  ความสมัพนัธเ์ชงิอาหารในระบบนิเวศปา่ชายเลน 

2.1.4  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในปา่ชายเลน 

2.2  การใชป้ระโยชน์จากปา่ชายเลน 

2.3  วกิฤตการณ์ / ปญัหาเกีย่วกบัปา่ชายเลน 

2.4  การอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 : สู่แดนเรียนรูคู้่เมืองถลาง  

“ป่าเขาพระแทว” 

3.1 ระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ (ปา่เขาพระแทว) 

     3.1.1  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพของปา่ดบิชืน้   

     3.1.2  ความหลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่ดบิชืน้ 

     3.1.3  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในปา่ดบิชืน้ 

3.4 ประโยชน์ของปา่ดบิชืน้ (คุณค่าแห่งปา่เขาพระแทว) 

3.5 วกิฤตการณ์ / ปญัหาเกีย่วกบัปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

3.6 การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 : ท่องแหล่งน้ําสีชา “ป่าพรบุ้านไม้ขาว” 

4.1 ระบบนิเวศปา่พรุ  

4.1.1 การเกดิปา่พรุ   

4.1.2 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และชวีภาพ 

4.1.3 ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ 

4.1.4 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติในปา่พรุ 

4.2 การใชป้ระโยชน์จากปา่พรุ 

4.3 วกิฤตการณ์ / ปญัหาเกีย่วกบัปา่พรุ 

4.4 การอนุรกัษ์ปา่พรุ 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

5 

3 

5 

3 
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ภาพประกอบ 15  หน่วยการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็  132 
 

 

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษา 

แบบบูรณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู ้

นอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภูเกต็เพื่อสง่เสรมิ

การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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 

 

-  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ 

     ชวีภาพ 

-  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและ 

  สิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การใชป้ระโยชน์จากปา่ชายเลน 

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหา 

ปา่ชายเลน 

- การอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่2 

ทวัรป์า่ชายเลน 

บา้นเรา  

“บา้นทา่ฉตัรไชย” 

  ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  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 

- เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์

- ชวีนิเวศ และระบบความสมัพนัธ ์

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การเปลีย่นแปลงแทนที ่

- ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่1 

ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้ม 

สู่แหล่งเรยีนรู”้ 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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 

- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพ  

- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- คุณค่าแหง่ปา่เขาพระแทว 

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหา 

ปา่ไม ้ และสตัวป์า่ 

- การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ สตัวป์า่ 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่3 

สู่แดนเรยีนรู ้

คู่เมอืงถลาง  

“ปา่เขาพระแทว” 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง  

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 
 

- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพ  

- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การใชป้ระโยชน์จากปา่พร ุ

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหาปา่พร ุ

- การอนุรกัษ์ปา่พร ุ
หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่4 

ทอ่งแหล่งน้ําสชีา 

 “ปา่พรบุา้น 

 ไมข้าว” 
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ภาพประกอบ 16  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1:  ชวีภมูศิาสตร ์“เตรยีมพรอ้มสู่แหล่งเรยีนรู้” 

หน่วย 

การเรียนรู้ท่ี 1 

  ชีวภมิูศาสตร ์

“เตรียมพร้อม 

 สู่แหล่งเรียนรู้ ” 

133 
 

ตวัชีว้ดั  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 

 

(5) 

การหมนุเวยีน

สารใน 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  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 

 

(4)  

การถ่ายทอด

พลงังานใน 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/2,       

ส 5.1 ม4-6/3 

(6) 

การเปลีย่นแปลง

แทนทีข่อง 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-

6/1, 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

ความสาํคญัของ

ทรพัยากรฯ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม4-6/2 

(8) 

ปญัหาทรพัยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม4-6/2 

(9) 

การจดัการ

ทรพัยากร 

ธรรมชาตฯิ

 

 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/4, ส 5.1 ม4-6/1 

(1)          

เครื่องมอืทาง

ภูมศิาสตร ์ ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, 

ส 5.1 ม4-6/1 

(2) 

ชวีนิเวศ และ

ความลากหลาย

ของระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  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)  

ความสมัพนัธ์

ในระบบนิเวศ 
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(1)   

ระบบนิเวศ 

ปา่ชายเลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17  หน่วยการเรยีนรู้ที ่2 :  ทวัรป์า่ชายเลนบา้นเรา ”บา้นท่าฉตัรไชย” 134 
 

หน่วย 

การเรียนรูท่ี้ 2 

ทวัรป่์าชายเลนบ้านเรา 

“บ้านท่าฉัตรไชย” 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

การใชป้ระโยชน์

จากปา่ชายเลน 

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

 

(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั 

ปา่ชายเลน 

 

ตวัชีว้ดั  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 

 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่ชายเลน 
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(1)   

ระบบนิเวศ 

ปา่เขาพระแทว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 :  สู่แดนเรยีนรูคู้่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว” 135 
 

หน่วย 

การเรียนรู้ท่ี 3 

สู่แดนเรียนรู้คู่เมืองถลาง 

“ป่าเขาพระแทว” 

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

 

(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั 

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

คุณค่าแห่งปา่ 

เขาพระแทว 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

ตวัชีว้ดั  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 
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ภาพประกอบ 19  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 :  ท่องแหล่งน้ําสชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว” 136 

 

หน่วย 

การเรียนรู้ท่ี 4 

ท่องแหล่งน้ําสีชา 

”ป่าพรบุ้านไม้ขาว” 

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

 
(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั

ปา่พรุ 

 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

การใชป้ระโยชน์

จากปา่พรุ 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่พรุ 

ตวัชีว้ดั  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 

 

(1)   

ระบบนิเวศ 

ปา่พรุ 
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5. รปูแบบการจดัการเรียนรู้ 

 เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรน้ี ซึง่เป็นการบรูณาการแบบขา้มสาขาวชิา

ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 โดยครผููส้อนทัง้ 2 วชิาไดว้างแผนการจดักจิกรรม 

รว่มกนั ดงันัน้เพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามจดุมุง่หมาย จงึไดนํ้าขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้

แบบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการรู ้ดงัน้ี (สถาบนั

ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2544: 79-80)   

 1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเขา้สู่บทเรยีนหรอืเรือ่งทีส่นใจ ซึง่

อาจเกดิขึน้เองจากเรือ่งทีส่งสยั หรอืจากความสนใจของตวันกัเรยีนเอง หรอืเกดิจากการอภปิราย

ภายในกลุ่มเรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่ําลงัเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ หรอืเป็นเรือ่งที่

เชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิทีเ่พิง่เรยีนมาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งคาํถาม กําหนดประเดน็ที่

จะศกึษา ในกรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสื่อต่างๆ หรอืเป็นผูก้ระตุน้ดว้ย

การเสนอประเดน็ขึน้มาก่อนแต่ไมค่วรบงัคับใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็ทีค่รกูําลงัสนใจเป็นเรือ่งที่

จะใชศ้กึษา  เมือ่มคีาํถามทีน่่าสนใจและนกัเรยีนส่วนใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา  

จงึรว่มกนักําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอยีดของเรือ่งทีศ่กึษาใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้  อาจ

รวมทัง้การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดมิหรอืความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหนํ้าไปสู่ความ

เขา้ใจเรือ่ง หรอืประเดน็ทีจ่ะศกึษามากขึน้ และมแีนวทางในการสาํรวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

 2. ขัน้สาํรวจและค้นหา (Exploration) เมือ่ทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามที่

สนใจศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ใหม้กีารวางแผนกําหนดแนวทางในการสาํรวจตรวจสอบตัง้สมมตฐิาน 

กําหนดทาง เลอืกทีเ่ป็นไปได้ ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อรวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ 

วธิกีารตรวจสอบทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม การใชค้อมพวิเตอร ์ 

การศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิหรอืแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอยา่งเพยีง

พอทีจ่ะนําไปใชใ้นขัน้ต่อไป 

 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรปุ (Explanation) เมือ่ไดข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อการสาํรวจ

ตรวจสอบแลว้ จงึนําขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรปุผล และนําเสนอผลทีไ่ดใ้นรปูต่างๆ 

เช่น บรรยายสรปุ สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์หรอืวาดรปู สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้

น้ีเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โตแ้ยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไมเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเดน็ทีก่ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูแบบใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยใหเ้กดิการ

เรยีนรูไ้ด้ 

 4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรูท้ีส่รา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรู้

เดมิ หรอืแนวคดิทีไ่ดค้น้ควา้เพิม่เตมิหรอืนําแบบจาํลองหรอืขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชอ้ธบิายสถานการณ์

หรอืเหตุการณ์อื่นๆ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้ากแสดงว่าขอ้จาํกดัน้อย ซึง่จะช่วยเชื่อมโยงกบั

เรือ่งต่างๆ ทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้ 
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 5. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ  ว่า

นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด จากนัน้จงึนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่ง

อื่นๆ การนําความรู ้ ไปใชอ้ธบิายหรอืประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรอืเรือ่งอื่นๆ  

 

6.การวดัและประเมินผล 

 การวดัผลและประเมนิผลในหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้

นอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

จะดาํเนินควบคู่ไปกบัการจดักระบวนการเรยีนรูซ้ึ่งแบ่งเป็น 3  ระยะ คอื 

 1. การวดัและประเมนิผลก่อนเรยีน เป็นการวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ในดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนก่อน

เรยีนดว้ยหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 

 2. การวดัและประเมนิผลระหว่างเรยีน  เป็นการวดัความรู ้ความสามารถ ของนกัเรยีน 

ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เช่น จากการสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงาน  หรอื การถาม-ตอบ

คาํถาม  เป็นตน้   

 3. การวดัและประเมนิผลหลงัเรยีน เป็นการวดัการรู้สิง่แวดลอ้ม ในดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนหลงั

เรยีนดว้ยหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อเป็นการบ่งชีถ้งึผลของการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ที่

พฒันาขึน้ 
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ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ 

  ผลการวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

            การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในตอนน้ีเป็นผลการวเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิาน       

4 ขอ้ คอื 

 1. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,       

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนที่เรยีนโดยใช้

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่า

ก่อนการทดลอง 

 2. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,      

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้

หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่า

เกณฑท์ีก่ําหนด   

 3. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,       

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนแผนการเรยีนทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนนอกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองแตกต่างกนั   

 4. ความคดิเหน็ของนกัเรยีนโดยภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีนต่อการ

จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนอยูใ่น

ระดบัดขีึน้ไป    

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละการรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละดา้น คอื 1) ความรู้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  2) เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน

หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

 สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการทดสอบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนน

เฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้นต่อไปน้ี คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  2) เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง  ซึง่ทดสอบ

สมมตฐิานดว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test for dependent samples)  ดงัตาราง 12 - 15 
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ตาราง 12  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละของการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มก่อนและ 

     หลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้น 

    วทิยาศาสตร)์   

 

ความรูเ้ก่ียวกบั

ส่ิงแวดล้อม n  df  

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ 

ทดลอง 
ความ 

ก้าวหน้า   t  p  

X  S.D.  X  S.D.  
สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม          

     กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 46.83 14.04 75.33 11.01   28.50 10.77** 0.00 

     กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 34.24 16.62 63.48 10.61   29.21 10.83** 0.00 

     ทัง้ 2 กลุ่ม 84 83 40.24 16.61 69.13 12.28   28.89 15.31** 0.00 

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม          

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 52.75 12.09 75.62 11.05   22.82 11.66** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 38.30 11.91 65.91 11.53   27.62 11.12** 0.00 

    ทัง้ 2 กลุ่ม 84 83 45.18 13.96 70.54 12.25   25.36 15.70** 0.00 

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 52.20  9.71  73.20 9.42 21.00 12.87** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 43.73 15.39  65.55 7.73 21.28          9.55** 0.00 

    ทัง้ 2 กลุ่ม 84 83 47.76 13.61        69.19 9.35 21.43 15.10** 0.00 

รวมทุกด้าน          

    กลุ่มตวัอย่าง 1  40  39   51.04   7.64 74.54 7.81 23.50 18.82** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2  44  43   39.55 11.93 65.15 6.18 25.60 13.47** 0.00 

    ทัง้ 2 กลุ่ม 84  83   45.02 11.60 69.62 8.41 24.60 21.24** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

  จากตาราง 12  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม     

หลงัการทดลอง ในภาพรวมและรายองคป์ระกอบ คอื  ความรูเ้กีย่วกบัสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  และปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 1     

กลุ่มตวัอยา่ง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01  
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ตาราง 13  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการทดลองของ 

     กลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม n  df  

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง  t  p  

X  S.D.  X  S.D.  
มาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.41 0.21 4.16 0.48     9.75** 0.00 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.34 0.31 4.00 0.55    7.47** 0.00 

           ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.37 0.27 4.08 0.52 11.29**     0.00 

มาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.71 0.47 3.91 0.52  1.65 0.11 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.36 0.45 3.76 0.46    4.00** 0.00 

           ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.53 0.49 3.83 0.49 3.92** 0.00 

มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.77 0.33 3.84 0.42 0.94 0.36 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.67 0.32 4.05 0.39   4.81** 0.00 

           ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.72 0.33 3.96 0.41  4.01** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.37 0.45 4.05 0.36   8.45** 0.00 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.49 0.39 4.00 0.31   6.88** 0.00 

           ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.44 0.42 4.03 0.33 10.74** 0.00 

มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาต ิและดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.36 0.31 4.29 0.45 13.31** 0.00 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.44 0.32 4.13 0.47   8.47** 0.00 

           ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.40 0.31 4.21 0.46 14.53** 0.00 

รวมทุกมาตรวดั 

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.51 0.17 4.10 0.51   7.68** 0.00 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.47 0.17 4.05 0.40   8.47** 0.00 

            ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.49 0.17 4.07 0.45 11.49** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

 



142 

 

จากตาราง 13  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  ในภาพรวมของ

กลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่มตวัอยา่ง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และเมือ่พจิารณาในรายมาตรวดั พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง 1 มคีะแนน

เฉลีย่ในมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต,ิ มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และ

มาตรวดัที ่ 5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่ง 

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนในมาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และมาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สงูกว่า

ก่อนการทดลองอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ สาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง 2 ทุกมาตรวดัสงูกว่าก่อนการ

ทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01     

 

ตาราง 14 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการ 

     ระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม 

     ตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) 

 

 การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ n  df  
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 t  p  
X  S.D.  X  S.D.  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.21 0.39 3.62 0.32 5.61** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.04 0.39 3.51 0.46 7.30** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.12 0.39 3.56 0.40 9.15** 0.00 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.32 0.43 3.72 0.34  5.99**  0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.14 0.36 3.55 0.43  6.63**  0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.23 0.40 3.63 0.40 8.98** 0.00 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.17 0.37 3.66 0.34 8.75** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.01 0.32 3.45 0.43 7.91** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.09 0.35 3.55 0.40 11.78** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่ และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.28 0.39 3.64 0.36 5.74** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.07 0.39 3.50 0.42 7.02** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.17 0.40 3.57 0.39 9.07** 0.00 
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ตาราง 14  (ต่อ) 

 

 การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ n  df  

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ 

ทดลอง t  p  

X  S.D.  X  S.D.  
มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางทางสงัคม / กฎหมาย 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.18 0.36 3.66 0.36 6.55** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.05 0.36 3.50 0.39 6.63** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.12 0.37 3.58 0.42 8.94** 0.00 

รวมทุกมาตรวดั 

            กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.23 0.28 3.65 0.29 8.69** 0.00 

          กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.07 0.27 3.50 0.39 8.49** 0.00 

          ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.15 0.28 3.58 0.35 12.17** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

จากตาราง 14 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มใน

ส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลอง  

ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง 1  กลุ่มตวัอยา่ง 2  และรวมทัง้ 2  

กลุ่ม สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 

 

ตาราง 15  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการ 

     แสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น 

     วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

การแสดงพฤติกรรม 

ของนักเรียน n  df  

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง   t  p  

X  S.D.  X  S.D.  
มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39  3.56  0.46 4.20 0.35 8.42** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43  3.47  0.45 3.89 0.69 4.40** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83  3.51  0.46 4.04 0.57 8.40** 0.00 
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ตาราง 15  (ต่อ) 

 

การแสดงพฤติกรรม 

ของนักเรียน n  df  

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง   t  p  

X  S.D.  X  S.D.  
มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.71 0.54 4.46 0.41 10.14** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.48 0.52 4.04 0.74 4.53** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.59 0.54 4.24 0.64 8.79** 0.00 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.40 0.54 4.00 0.41 7.09** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.08 0.54 3.76 0.63 6.21** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.24 0.56 3.88 0.54 9.17** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.41 0.49 4.16 0.41 7.60** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.36 0.49 3.78 0.68 3.84** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.38 0.49 3.96 0.60 7.62** 0.00 

มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางทางสงัคม / กฎหมาย 

          กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.35 0.54 4.00 0.48 6.27** 0.00 

        กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.18 0.51 3.67 0.72 4.06** 0.00 

        ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.26 0.53 3.83 0.64 7.06** 0.00 

รวมทุกมาตรวดั 

           กลุ่มตวัอย่าง 1 40 39 3.35 0.40 4.17 0.31 13.39** 0.00 

         กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43 3.21 0.34 3.83 0.63 6.76** 0.00 

         ทัง้ 2  กลุ่ม 84 83 3.28 0.38 3.99 0.53 12.55** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

จากตาราง 15 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มใน

ส่วนของการแสดงพฤตกิรรมของนกัเรยีนหลงัการทดลอง ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั

ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่มตวัอยา่ง 2  และรวมทัง้ 2 กลุ่ม สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละดา้น คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม  2) เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนที่

เรยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนนอกหอ้งเรยีนหลงัการ

ทดลองสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด  

สมมตฐิานขอ้น้ี เป็นการทดสอบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนน

เฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองทัง้ 3 ดา้น คอื 1) ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  2) เจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม  และ 3) พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด ทาํการทดสอบ

สมมตฐิานดว้ยการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอยา่งเดยีว (One - sample t - test) แบบ One - tailed 

test ดงัตาราง 16 -19  

ตาราง 16 คะแนนเฉลีย่รอ้ยละของการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม หลงัการ 

     ทดลองใชห้ลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ 60) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น    

     วทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

ความรูเ้ก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
หลงัการทดลอง 

df  t  p  
X  S.D.  

สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม      

  กลุ่มตวัอย่าง 1 75.33 11.01 39 8.81** 0.00 

  กลุ่มตวัอย่าง 2 63.48 10.61 43 2.18* 0.02 

  ทัง้ 2 กลุ่ม 69.13 12.28 83 6.81** 0.00 

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม      

  กลุ่มตวัอย่าง 1 75.62 11.05 39 8.95** 0.00 

  กลุ่มตวัอย่าง 2 65.91 11.53 43 3.40** 0.00 

  ทัง้ 2 กลุ่ม 70.54 12.25 83 7.88** 0.00 

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

  กลุ่มตวัอย่าง 1 73.20 9.42 39 8.86** 0.00 

  กลุ่มตวัอย่าง 2 65.55 7.73 43 4.76** 0.00 

  ทัง้ 2 กลุ่ม 69.19 9.35 83 9.01** 0.00 

รวมทุกด้าน      

  กลุ่มตวัอย่าง 1 74.54 7.81 39 11.78** 0.00 

  กลุ่มตวัอย่าง 2 65.15 6.18 43 5.53** 0.00 

  ทัง้ 2 กลุ่ม 69.62 8.41 83 10.49** 0.00 

* p < 0.05 ,   ** p < 0.01 
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จากตาราง 16 คะแนนเฉลีย่รอ้ยละการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มหลงั

การทดลอง ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่ง 1 สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ 

60) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง 2  คะแนนเฉลีย่ในภาพรวม  ความรู้

เกีย่วกบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  และความรูเ้กีย่วกบัปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ สงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนความรูเ้กีย่วกบัสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้มสงูกว่า

เกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ตาราง 17  การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบั 

เกณฑท์ีก่ําหนด (3.50) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2  

(กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม 
หลงัการทดลอง 

df  t  p  
X  S.D.  

มาตรวดัที ่1  ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ      

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.16 0.48 39 8.71** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 4.00 0.55 43 6.03** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 4.08 0.52 83 10.14** 0.00 

มาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.91 0.52 39 5.00** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.76 0.46 43 3.76** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.83 0.49 83 6.19** 0.00 

มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.84 0.42 39 5.22** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 4.05 0.39 43 9.35** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.96 0.41 83 10.01** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม      

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.05 0.36 39 9.72** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 4.00 0.31 43 10.98** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 4.03 0.33 83 14.61** 0.00 

มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.29 0.45 39 11.11** 0.00 

   กลุ่มตวัอยา่ง 2 4.13 0.47 43 8.86** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 4.21 0.46 83 13.91** 0.00 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

 

เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม 
หลงัการทดลอง 

df  t  p  
X  S.D.  

รวมทุกมาตรวดั      

    กลุ่มตวัอย่าง 1 4.10 0.51 39 7.34** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 4.05 0.40 43 9.16** 0.00 

    ทัง้ 2 กลุ่ม 4.07 0.45 83 11.53** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

จากตาราง 17 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลอง   

ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดัของกลุ่มตวัอยา่ง 1  กลุ่มตวัอยา่ง 2  และรวมทัง้ 2 กลุ่ม  

สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

 

 

ตาราง 18  การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการระบุความ   

สาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบั    

เกณฑท์ีก่ําหนด (3.25) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 

(กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ 

หลงัการทดลอง 
    df    t    p  

X  S.D.  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยี 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.62 0.32 39 7.25** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.51 0.46 43 3.84** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.56 0.40 83 7.22** 0.00 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.72 0.34  39 8.71** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.55 0.43 43 4.61** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.63 0.40 83 8.77** 0.00 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

 

การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ 

หลงัการทดลอง 
     df  t  p  

X  S.D.  

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.66 0.34 39 7.57** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.45 0.43 43 3.17** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.55 0.40 83 6.92** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.64 0.36 39 6.91** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.50 0.42 43 4.12** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.57 0.39 83 7.50** 0.00 

 มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.66 0.36 39 7.15** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.51 0.47 43 3.77** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.58 0.42 83 7.23** 0.00 

รวมทุกมาตรวดั 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 3.65 0.29 39 8.53** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.50 0.39 43 4.34** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.58 0.35 83 8.40** 0.00 

** p < 0.01 

 

 

จากตาราง 18  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มใน

ส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลอง   

ในภาพรวม  และรายมาตรวดัทุกมาตรวดัของกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่มตวัอยา่ง 2  และรวมทัง้ 2  กลุ่ม  

สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.25) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   
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ตาราง 19 การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการแสดง 

     พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (3.50)  

     ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

การแสดงพฤติกรรม 

ของนักเรียน 

หลงัการทดลอง 
df  t  p  

X  S.D.  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยี 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.20 0.35 39 12.87** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.89 0.69 43 3.70** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 4.04 0.57 83 8.58** 0.00 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.46 0.41 39 14.88** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 4.04 0.74 43 4.80** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 4.24 0.64 83 10.59** 0.00 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.00 0.41 39 7.81** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.76 0.63 43 2.78** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.88 0.54 83 6.33** 0.00 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.16 0.41 39 10.23** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.78 0.68 43  2.69* 0.01 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.96 0.60 83  7.05** 0.00 

มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.00 0.48 39  6.57** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.67 0.72 43     1.55 0.06 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.83 0.64 83  4.69** 0.00 

รวมทุกมาตรวดั 

   กลุ่มตวัอย่าง 1 4.17 0.31 39 13.64** 0.00 

   กลุ่มตวัอย่าง 2 3.83 0.63 43  3.46** 0.00 

   ทัง้ 2 กลุ่ม 3.99 0.53 83  8.49** 0.00 

* p < 0.05 ,  ** p < 0.01 
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จากตาราง 19  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลอง ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 1  

กลุ่มตวัอยา่ง 2 และรวมทัง้ 2 กลุ่ม  สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด(3.50) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01  และรายมาตรวดัทุกมาตรวดัของกลุ่มตวัอยา่ง 1 ทุกมาตรวดั สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  สาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง 2  ในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี  มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ และ

มาตรวดัที ่3  การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และในมาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทาง

อากาศ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัิ

ทางสงัคม / กฎหมาย มคี่าเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ 

 

สมมติฐานท่ี 3  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนแผนการเรยีนทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนนอกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

            สมมตฐิานขอ้น้ีเป็นการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนหลงั

ทดลองใชห้ลกัสตูรฯ  ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มที่

ไมเ่น้นวทิยาศาสตร)์ ผูว้จิยัไดท้ดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม

ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่มดว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples) พบว่า 

 1. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ กลุ่มตวัอยา่ง 2  

ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม  และรายองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบ  และดา้น

พฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการ

แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม และมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี,  

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ, มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และมาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ  

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (ภาคผนวก ช)  แต่เมือ่ตรวจสอบขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ของการเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) พบว่าดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบ คอื  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  และวทิยาศาสตร์

สิง่แวดลอ้ม  ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  

จงึทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples)  ส่วนความรูเ้กีย่วกบั

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะห์

ความแปรปรวนรว่ม จงึทดสอบสมมตฐิานโดยใช้เทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม สาํหรบั

ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการ
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แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มพบว่าในภาพรวม และมาตรวดัที ่1 ถงึ มาตรวดัที ่4  สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  ดงันัน้จงึทดสอบสมมตฐิานโดยใชเ้ทคนิควธิี

วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม   

  2. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ กลุ่มตวัอยา่ง 2  

ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต,ิ  

มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ, มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และ

มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัิ

ต่อสิง่แวดลอ้มในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 การ

ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี , มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนั

มลพษิทางอากาศ  และมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม /กฎหมาย แตกต่างกนัอยา่งไมม่ี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ(รายละเอยีดเพิม่เตมิจากภาคผนวก ช) ดงันัน้จงึทดสอบสมมตฐิานโดยใช้การ

ทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples) 

            สาํหรบัการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 หลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฯ ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอตามลาํดบัดงัน้ี  

 1. ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 2. ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 3. ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

   

              1. ด้านความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

    เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มของกลุ่ม 

ตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 ทัง้ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบ มคีวาม

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  แต่เมือ่ทดสอบความสอดคลอ้งตามขอ้ตกลง

เบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) พบว่าในภาพรวม ความรู้

เกีย่วกบัสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้

ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มจงึทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี (t-test for 

independent samples) รายละเอยีดดงัตาราง 20 ส่วนความรูเ้กีย่วกบัปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มขอ้มลูมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวน

รว่ม  ดงันัน้จงึทดสอบสมมตฐิานโดยใชเ้ทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม ดงัตาราง 21 – 22 
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ตาราง  20 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม  ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มใน 

     ภาพรวม และรายองคป์ระกอบ คอืสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ 

     กลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

ความรูเ้ก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม n  X  S.D.  t  p  

สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม      

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 75.33 11.01 5.02** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 63.48 10.61   

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 75.62 11.05 3.94** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 65.91 11.53   

ในภาพรวม      

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 74.54 7.81 6.14** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 65.15 6.18   

** p < 0.01 

 

   

 จากตาราง 20  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ในภาพรวม  และรายองคป์ระกอบ คอื สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้มและวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มของ

กลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 

ตาราง 21 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความรูเ้กีย่วปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดว้ย 

     เทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 

ตวัแปรร่วม (คะแนนก่อน 

การทดลอง) 

622.02 1 622.02 9.32** 0.00 

ระหว่างแผนการเรยีน 649.11 1 649.11 9.72** 0.00 

** p < 0.01 

 

   จากตาราง 21  คะแนนก่อนการทดลองมคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนหลงัการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  (F = 9.32)  เมือ่ใชค้ะแนนก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อ

ทาํนายคะแนนหลงัการทดลอง  พบว่าคะแนนหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01  (F = 9.72)  ส่วนคะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีป่รบัแลว้ ดงัตาราง 22 
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ตาราง 22  คะแนนเฉลีย่ทีป่รบัค่าดา้นความรูเ้กีย่วกบัปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

      ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) 

 

แหล่งข้อมูล n  

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ียท่ีปรบัแล้ว 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

X  S.D.  X  S.D.  X  X  

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 52.20 9.71 73.20 9.42 
47.76 

72.26 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43.73 15.39 65.55 7.73 66.40 

 

 

   จากตาราง  22  เมือ่นําคะแนนเฉลีย่ รอ้ยละก่อนการทดลอง มาเป็นตวัแปรร่วมเพื่อใชใ้น

การปรบัค่าคะแนนเฉลีย่รอ้ยละหลงัการทดลอง   หลงัจากปรบัค่าแลว้คะแนน เฉลีย่รอ้ยละหลงัการ

ทดลองในดา้นความรูเ้กีย่วกบัปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ

กลุ่มตวัอยา่ง 2 เท่ากบั 72.26  และ 66.40 ตามลาํดบั   

 

                2. ด้านเจตคติต่อส่ิงแวดล้อม 

        เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในภาพรวม และ 

ในมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต,ิ มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากร-

ธรรมชาต,ิ มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม  และมาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละ

ดุลยภาพของสิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั

ทางสถติ ิ ส่วนในมาตรวดัที ่2  คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 

2 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ

เทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) ดงันัน้ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในภาพรวม 

และรายมาตรวดัทุกมาตรวดัจงึทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี(t-test for independent  

samples)  ดงัตาราง 23 
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ตาราง 23 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม  ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัการ 

     ทดลองในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1, 3, 4 และ 5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1  (กลุ่มทีเ่น้น 

     วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์     

  

เจตคติต่อส่ิงแวดล้อม n  X  S.D.     t  p  

มาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ      

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.16 0.48   1.40 0.17 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 4.00 0.55   

มาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนนโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.91 0.52   1.38 0.17 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.76 0.46   

มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.84 0.42   2.30* 0.02 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 4.05 0.39   

มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม      

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.05 0.36   0.68 0.50 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 4.00 0.31   

 มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.29 0.45   1.54 0.13 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 4.13 0.47   

รวมทุกมาตรวดั      

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.10 0.51   0.47 0.64 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 4.05 0.40   

* p < 0.05 

 

 

  จากตาราง 23  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลอง

ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบั

ธรรมชาต,ิ มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ, มาตรวดัที ่4 การคุกคาม

สิง่แวดลอ้ม และมาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม มคี่าเฉลีย่

แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิส่วนมาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากร-

ธรรมชาต ิมคี่าเฉลีย่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 3. ด้านพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม  

     3.1 การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

    การวเิคราะหผ์ลตอนน้ีผูว้จิยันําคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง ในภาพรวม  และ 

ในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี , มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ, มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลอง

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และขอ้มลูสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ

เทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) ดงันัน้จงึทดสอบสมมตฐิานดว้ยเทคนิควธิี

วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม โดยใชค้ะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่ม (Covariate)  

ดงัตาราง  24 – 25  ส่วนมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย คะแนนเฉลีย่ก่อนการ

ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ จงึทาํ

การทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าท ี(t – test for independent samples)  ดงัตาราง 26 
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ตาราง 24 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม (การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม) ในภาพรวม  

     และรายมาตรวดัที ่1, 2, 3 และ 4  ดว้ยเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 

  

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

(การระบุความสาํคญัของพฤติกรรมต่อการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม) 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

มาตรวดัที ่1  การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี ตวัแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง) 1.70 1 1.70 12.24** 0.00 

 ระหว่างแผนการเรยีน 0.03 1 0.03 0.23 0.63 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ ตวัแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง) 2.44 1 2.44 19.51** 0.00 

 ระหว่างแผนการเรยีน 0.17 1 0.17 1.34 0.25 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ตวัแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง) 3.42 1 3.42 30.64** 0.00 

 ระหว่างแผนการเรยีน 0.24 1 0.24 2.16 0.15 

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่ และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ ตวัแปรร่วม (คะแนนก่อนการทดลอง) 2.71 1 2.71 22.52** 0.00 

 ระหว่างแผนการเรยีน 0.02 1 0.02 0.16 0.69 

ในภาพรวม ตวัแปรรว่ม (คะแนนก่อนการทดลอง) 2.31 1 2.31 24.45** 0.00 

 ระหว่างแผนการเรียน 0.04 1 0.04 0.44 0.51 

** p < 0.01 
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จากตาราง 24  ในภาพรวมคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนเฉลีย่

หลงัการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (F = 24.45)  เมือ่ใชค้ะแนนเฉลีย่ก่อนการ

ทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อทาํนายคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง  พบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัการ

ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้น

วทิยาศาสตร)์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(F = 0.44)    

เมือ่พจิารณาในรายมาตรวดั คอื มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการ

จดัการของเสยี, มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ, มาตรวดัที ่3 การ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และมาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนั

มลพษิทางอากาศ คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมคีวามสมัพนัธ์กบัคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01  (F = 12.24, 19.51, 30.64 และ 22.52 ตามลาํดบั)  เมือ่ใช้

คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อทาํนายคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง  พบว่า

คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 ในมาตรวดัดงักล่าวแตกต่าง

กนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(F = 0.23, 1.34, 2.16  และ 0.16 ตามลาํดบั)  

ส่วนคะแนนเฉลีย่ทีป่รบัแลว้ในภาพรวม และรายมาตรวดัของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2 ดงัตาราง 25 
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ตาราง 25 คะแนนเฉลีย่ทีป่รบัแลว้ของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มในภาพรวม และมาตรวดัที ่1, 2, 3 และ 4 ของ 

     กลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) 

 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

(การระบุความสาํคญัของพฤติกรรมต่อการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม) 
แหล่งข้อมูล n  

คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ียท่ีปรบัค่า 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

X  S.D.  X  S.D.  X  X  
มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.21 0.39 3.62 0.32 

3.12 
3.59 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.04 0.39 3.51 0.46 3.55 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.32 0.43 3.72 0.34 
3.23 

3.68 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.14 0.36 3.55 0.43 3.59 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.17 0.37 3.66 0.34 
3.09 

3.61 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.01 0.32 3.45 0.43 3.50 

มาตรวดัที ่4  การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.28 0.39 3.64 0.36 
3.17 

3.59 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.07 0.39 3.50 0.42 3.56 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.23 0.28 3.65 0.29 
3.15 

3.60 

กลุ่มตวัอย่าง 2  44 3.07 0.27 3.50 0.39 3.55 

158 
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จากตาราง  25  เมือ่นําคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อใชใ้นการปรบั

ค่าคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง หลงัจากปรบัค่าแลว้คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง ในภาพรวมของ

กลุ่มตวัอยา่ง 1 และ กลุ่มตวัอยา่ง 2 เท่ากบั 3.60 และ 3.55 ตามลาํดบั และพบว่าในมาตรวดัที ่2  

การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ กลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  มคีะแนนเฉลีย่

สงูสุด คอื 3.68 และ 3.59 ตามลาํดบั 

 

 

ตาราง 26  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ 

     สิง่แวดลอ้มในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  

     ในมาตรวดัที ่5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1(กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้น 

     วทิยาศาสตร)์ 

 

การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ n  X  S.D.  t  p  

มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

กลุ่มตวัอย่าง 1 

กลุ่มตวัอย่าง 2 

40 3.67 0.36 1.60 0.11 

44 3.51 0.36   

 

 

 จากตาราง 26 คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองในดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัิต่อสิง่แวดลอ้ม

ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ในมาตรวดัที ่5 การ

ปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ   

 

3.2 การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

     เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองในดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี, มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนั

มลพษิทางอากาศ และมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย ของกลุ่มตวัอยา่ง 1  และ 

กลุ่มตวัอยา่ง 2 แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ  ดงันัน้จงึทดสอบสมมตฐิานโดยการ

ทดสอบค่าท ี(t-test for independent  samples)  ดงัตาราง 27  ส่วนในมาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ และมาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ 2  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
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ระดบั 0.01 และขอ้มลูสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม 

(ANCOVA) ดงันัน้จงึทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยใชเ้ทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  

ดงัตาราง 28-29 

 

 

ตาราง 27  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

     ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มในภาพรวม  และในมาตรวดัที ่1, 4 และ 5  

     ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

การแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงแวดล้อม n   X   S.D.   t  p  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี 

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.21   0.35 2.63* 0.01 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.89   0.69   

มาตรวดัที ่4  การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.16  0.41    3.08** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.78  0.68   

มาตรวดัที ่5  การปฏบิตัทิางทางสงัคม / กฎหมาย 

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.00  0.48   1.96* 0.02 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.67  0.47   

รวมทุกมาตรวดั 

    กลุ่มตวัอย่าง 1 40 4.17  0.31   1.12** 0.00 

    กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.83  0.63   

* p < 0.05 ,  ** p < 0.01 

 

 

จากตาราง 27  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม

ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 

2 ในภาพรวม และในมาตรวดัที่ 4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ เมือ่ทาํการ

ทดสอบค่าท ี(t-test for independent samples) พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี และมาตรวดัที ่5 

การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตาราง 28 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการแสดง 

     พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  ในมาตรวดัที ่ 2 และ 3 ดว้ยเทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม  

     (ANCOVA) 

  

การระบุความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อการแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังาน 

และทรพัยากรธรรมชาต ิ

ตวัแปรร่วม (คะแนน

ก่อนการทดลอง) 

2.68 1 2.68 7.93* 0.01 

 ระหว่างแผนการเรยีน 2.36 1 2.36 6.98* 0.01 

มาตรวดัที ่3 การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิและ 

ตวัแปรร่วม (คะแนน

ก่อนการทดลอง) 

1.90 1 1.90 7.14* 

 

0.01 

สิง่แวดลอ้ม ระหว่างแผนการเรยีน 0.40 1 0.40  1.52 0.22 

* p < 0.05 

 

จากตาราง  28  คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองในมาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและ

ทรพัยากรธรรมชาติ และมาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวาม 

สมัพนัธก์บัคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  (F = 7.93 และ 

7.14 ตามลาํดบั) เมือ่ใชค้ะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อทาํนายคะแนนเฉลีย่

หลงัการทดลองพบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองในมาตรวดัที ่2 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 6.98) ส่วนในมาตรวดัที ่3 แตกต่างกนัอยา่งไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ          

(F = 1.52)    

สาํหรบัคะแนนเฉลีย่ทีป่รบัแลว้ในมาตรวดัที ่2 และมาตรวดัที ่3 ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ

กลุ่มตวัอยา่ง 2 ดงัตาราง 29 
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ตาราง 29  คะแนนเฉลีย่ทีป่รบัค่าของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่2 และ 3  

     ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) 

 

การระบุความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อการแก้ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งข้อมูล n  

คะแนนเฉล่ีย 
คะแนนเฉล่ีย 

ท่ีปรบัค่า 

ก่อนการ 

ทดลอง 

หลงัการ 

ทดลอง 

ก่อนการ

ทดลอง 

หลงัการ

ทดลอง 

X  S.D.  X  S.D.  X  X  
มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ ์

พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิ

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.71 0.54 4.46 0.41 
3.59 

4.42 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.48 0.52 4.04 0.74 4.07 

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.40 0.54 4.00 0.41 
3.24 

3.95 

กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.08 0.54 3.76 0.63 3.81 

 

 

  จากตาราง  29  เมือ่นําคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองมาเป็นตวัแปรรว่มเพื่อใชใ้นการปรบั

ค่าคะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง หลงัจากปรบัค่าแลว้คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง ในมาตรวดัที ่2  

การอนุรกัษ์พลงังาน และทรพัยากรธรรมชาต ิของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  มคี่าเท่ากบั  

4.42 และ 4.07  และในมาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคี่าเท่ากบั  

3.95  และ 3.81 ตามลาํดบั   

 

สมมติฐานท่ี 4  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนโดยภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีนต่อการ

จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนอยูใ่น

ระดบัดขีึน้ไป 

 สมมตฐิานขอ้น้ี เป็นการทดสอบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนตามหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ มคีะแนน

เฉลีย่ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ หลงัการทดลองสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด

(ระดบัด,ี 3.50)  ทดสอบสมมตฐิานดว้ยการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอยา่งเดยีว (One - sample     

t - test) แบบ One - tailed test  ดงัตาราง 30  และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 

1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ โดยใชก้ารทดสอบค่า

ท ี(t-test for independent samples) ดงัตาราง 31 
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ตาราง 30 ค่าเฉลีย่ และระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) ต่อการ  

     จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (3.50) 

 

** p < 0.01 

 

 

 

ความคิดเหน็ในด้าน 

     กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่าง 1 

40) (n=  

 กลุ่มตวัอย่าง 2 

44) (n=  

 รวมทัง้ 2 กลุ่ม 

84) (n=  

X  S.D.  ระดับ  t  p  X  S.D.  ระดับ  t  p  X  S.D.  ระดับ  t  p  

1. ดา้นเน้ือหา / สาระการเรยีนรู ้ 4.38 0.41 ด ี 13.40** 0.00 4.41 0.36 ด ี 17.02** 0.00 4.40 0.38 ด ี 21.46** 0.00 

2. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.26 0.42 ด ี 11.48** 0.00 4.40 0.31 ด ี 19.38** 0.00 4.34 0.37 ด ี 20.67** 0.00 

3. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ และแหล่ง

เรยีนรู ้

4.29 0.45 ด ี 10.97** 0.00 4.42 0.40 ด ี 15.46** 0.00 4.36 0.43 ด ี 18.40** 0.00 

4. ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.23 0.54 ด ี 8.43** 0.00 4.46 0.42 ด ี 15.09** 0.00 4.35 0.36 ด ี 15.70** 0.00 

รวมทุกด้าน 4.28 0.41 ดี 12.08** 0.00 4.42 0.29 ดี 21.11** 0.00 4.35 0.46 ดี 27.98** 0.00 
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 จากตาราง 30  ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนด (3.50)  ในภาพรวม และรายดา้น ของกลุ่มตวัอยา่ง 1   

กลุ่มตวัอยา่ง 2  และรวมทัง้ 2 กลุ่ม ผ่านเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

และมคี่าระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ี

 

ตาราง 31  ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ เมือ่ 

     เปรยีบเทยีบตามแผนการเรยีนของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่ม 

     ตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

* p < 0.05 

 

 

 จากตาราง  31  ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ในภาพรวม

ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และ กลุ่มตวัอยา่ง 2  (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์)  

แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ส่วนในรายดา้นพบว่า 1) ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้  

2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ และ 3) ดา้นสื่อการเรยีนรู ้และแหล่งเรยีนรู ้ กลุ่มตวัอยา่ง 1 

และกลุ่มตวัอยา่ง 2 มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ ส่วนดา้นที ่4) การ

วดัและประเมนิผล กลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 นอกจากน้ีนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ กลุ่มตวัอยา่ง 2  ยงัไดแ้สดงความคดิเหน็

เพิม่เตมิต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  ทีเ่ป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั ซึง่ผูว้จิยัได้สรปุไว้

ดงัต่อไปน้ี  (รายละเอยีดเพิม่เตมิแสดงไวใ้นภาคผนวก ญ) 

ความคิดเหน็ในด้าน 

กลุ่มตวัอย่าง 

t  p  
กลุ่มตวัอย่าง 1 

40) (n=  

กลุ่มตวัอย่าง 2 

)44 (n=  

X  S.D.  X  S.D.  
1. ดา้นเน้ือหา / สาระการเรยีนรู ้ 4.38 0.41 4.41 0.36 5.10 0.61 

2. ดา้นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

4.26 0.42 4.40 0.31 1.60 0.11 

3. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ และแหล่ง

เรยีนรู ้

4.29 0.45 4.42 0.40 1.48 0.14 

4. ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.23 0.54 4.46 0.42 2.19* 0.03 

ภาพรวมทุกด้าน 4.28 0.41 4.42 0.29 1.73 0.09 



165 

 

 1. การเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทาํให้

นกัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาไดด้ขีึน้  รูจ้รงิ เห็นจรงิ และเป็นการเรยีนทีไ่มน่่าเบื่อ  เรยีนอยา่งมี

ความสุข และสนุกสนานในการเรยีน 

 2. ส่งเสรมิใหใ้หน้กัเรยีนไดต้ระหนกัถงึคุณค่า/ความสาํคญัของทรพัยากรในทอ้งถิน่ 

เช่น ปา่พร ุปา่ชายเลน  เป็นตน้   

 3. ส่งเสรมิกระบวนการทาํงานกลุ่ม ฝึกความกลา้แสดงออก เช่น  กลา้พดู  กลา้ถาม  

กลา้นําเสนองาน  ฝึกความรบัผดิชอบ ความขยนั  และการตรงต่อเวลา 

 4. ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความรู/้ ความคดิเหน็ระหว่างนกัเรยีนกบันกัเรยีน  นกัเรยีน

กบัครผููส้อน หรอืกบัวทิยากร ทาํใหน้กัเรยีนสามารถพฒันาตนเองไดม้ากขึน้   

 5. ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูน้อกห้องเรยีนสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิใน

ชวีติประจาํวนั 

 6. สื่อประกอบการเรยีนต่างๆ รวมถงึแหล่งเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมในการเรยีนเรือ่ง

สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้ขีึน้ 

 7. ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรกั และชอบในวชิาเรยีนมากขึน้   

 8. ส่งเสรมิใหเ้กดิความสามคัคภีายในหอ้งเรยีนมากยิง่ขึน้ เพราะนกัเรยีนไดช่้วยเหลอื

กนั  เมือ่เจอปญัหาต่างๆ เช่น การเดนิปา่ เมือ่เจอพืน้ทีท่ีล่าํบาก มอุีปสรรค เพื่อนๆ ในหอ้งได้

ช่วยกนั  รวมถงึการแบ่งปนัสิง่ของ เช่น  น้ําดื่ม  อาหาร เป็นตน้  ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความรกัใน

หมูค่ณะมากขึน้ 

 9. นกัเรยีนตอ้งการใหว้ชิาสงัคมศกึษา  และวชิาวทิยาศาสตร ์มกีารจดักจิกรรมแบบน้ี

อกีต่อไป เพื่อใหรุ้น่น้องไดเ้รยีนในแหล่งเรยีนรูจ้รงิๆ  และอยากใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน

ดว้ยรปูแบบน้ีในทุกรายวชิา และนําไปใชก้บัทุกหอ้งเรยีน  

 นอกจากน้ีจากการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างผูว้จิยั และครผููร้ว่มสอน

ทัง้ 2 ท่าน  เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ ทัง้ 2 ท่าน ให้

ความเหน็ตรงกนัว่า เป็นวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีด่ ีทีช่่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจในเน้ือหาไดด้ ี

เพราะไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งสิง่แวดลอ้มจากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูคุ้ณค่าของ

สิง่แวดลอ้ม และเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะในระดบัทอ้งถิน่ นกัเรยีนสามารถนํา

ความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้นอกจากน้ียงัก่อใหเ้กดิความสามคัคขีองนกัเรยีนใน

หอ้งเรยีน และส่งเสรมิกระบวนการวางแผนการทาํงานของนกัเรยีนโดยเฉพาะการทาํงานกลุ่ม  

ซึง่นกัเรยีนมกีารวางแผน และแบ่งหน้าทีใ่นการทาํงาน และใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมเป็นอยา่ง

ด ี มคีวามรบัผดิชอบต่อการทาํงาน และตรงต่อเวลา และยงัพบว่านกัเรยีนทีไ่มเ่คยนําเสนองาน

หน้าชัน้เรยีนจากการเรยีนในหอ้งเรยีนปกต ิเมือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน นกัเรยีนมี

ความกลา้ในการนําเสนองาน และสามารถนําเสนองานได้ในระดบัด ีซึง่ครผููร้ว่มสอนไดก้ล่าวว่า  
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“คดิไมถ่งึว่านกัเรยีนเหล่านัน้ ซึง่ปกตใินชัน้เรยีนจะไมก่ลา้แสดงออก  โดยเฉพาะนกัเรยีนกลุ่มที่

ไมเ่น้นวทิยาศาสตร ์แต่สามารถออกมานําเสนองานไดใ้นระดบัด ีเกนิความคาดหมายทีค่ดิไว”้  

นอกจากน้ียงัมปีระเดน็ที่ครผููร้ว่มสอน ทัง้ 2 ท่าน ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกนั คอื 

พฤตกิรรมของนกัเรยีนกลุ่มทีไ่มค่่อยสนใจการเรยีนในหอ้งเรยีนปกต ิแต่เมือ่เรยีนผ่านกจิกรรม

การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนพบว่า นกัเรยีนเหล่านัน้มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขี ึน้

อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน เช่น การกลา้ซกัถามคาํถามทีส่งสยั หรอืการตอบคาํถามเกีย่วกบัแหล่ง

เรยีนรูต่้างๆ จากวทิยากร  มภีาวะการเป็นผูนํ้าเพิม่ขึน้ ดงัเช่น กรณขีองนายพฒันา (นาม

สมมต)ิ ซึง่ผูว้จิยัสงัเกตว่า นกัเรยีนคนน้ีใหค้วามสนใจในกจิกรรมเป็นอยา่งด ี มกีารซกัถาม

วทิยากร สามารถนําเรือ่งทีว่ทิยากรตอบคาํถาม หรอืเสรมิในประเดน็ต่างๆ  มาถ่ายทอดสู่เพื่อน

ได ้และมกัจะมมีมุมอง หรอืความคดิเหน็ในเรือ่งราวต่างๆ ทีแ่ตกต่างจากนกัเรยีนคนอื่นๆ และ

ยงัเป็นผูท้ีค่อยช่วยเหลอืเพื่อนๆ ระหว่างจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ณ แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

ผูว้จิยัไดส้อบถามขอ้มลูของนกัเรยีนคนดงักล่าวเพิม่เตมิจากครผููร้ว่มสอนทัง้ 2 ท่าน พบว่า

นกัเรยีนคนดงักล่าว ปกตเิวลาเรยีนในหอ้งเรยีนจะไมค่่อยตัง้ใจเรยีน  ไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ 

และมกัจะเขา้เรยีนสายเป็นประจาํ  และครผููร้ว่มสอนทัง้ 2 ท่าน กล่าวว่า  “วธิกีารจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน เหมาะสมมากกบันกัเรยีนกลุ่มน้ี”  ซึง่ผูว้จิยัได้

สอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนดงักล่าว และเพื่อนๆ เพิม่เตมิ ดงัสรปุไวใ้นส่วนของความ

คดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  ทีก่ล่าวไวใ้นตอนตน้ 

นอกจากน้ีครผููส้อนในรายวชิาสงัคมศกึษา 4 ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่าสามารถนําวธิกีาร

จดัการเรยีนรูแ้บบเน้นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาอื่นๆ ทีส่อนนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย เช่น วชิาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ ส่วนครผููส้อนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์4 

จะนํารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใชป้ระยกุตใ์ชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ที่

เรยีนเรือ่งระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีทัง้ 2 ท่านไดก้ล่าวว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา-

การทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจะประสบความสาํเรจ็ไดน้ัน้ตอ้งมีการวางแผนเป็นอยา่งด ี 

ดงัเช่น การจดัคาบของวชิาทีจ่ะนํามาบรูณาการอยูต่ดิกนั ครผููส้อนตอ้งว่างตรงกนัในคาบ

ดงักล่าว และก่อนทีจ่ะออกไปศกึษา ณ  แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ควรจะมกีารใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะไปศกึษาแก่นกัเรยีนก่อน และมกีารประสานงานกบัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

ล่วงหน้า เป็นตน้   
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) สรปุสาระสาํคญัของ

การวจิยัไดด้งัน้ี 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

ใน จงัหวดัภเูกต็ เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย               

2. เพื่อศกึษาผลการเรยีนรูใ้นภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีนของนกัเรยีนที่

เรยีนโดยใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในประเดน็

ต่อไปน้ี คอื  

 2.1 การรูส้ ิง่แวดลอ้ม 

                 2.1.1  ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

  2.1.1.1  สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

  2.1.1.2  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

  2.1.1.3  ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   2.1.2  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

           2.1.3  พฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

  2.1.3.1  การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

  2.1.3.2  การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

            1. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ(ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,     

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ

ทดลอง   

            2. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,    

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนนอกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองสงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนด   
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            3. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มในแต่ละองคป์ระกอบ (ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม,   

เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม) ของนกัเรยีนแผนการเรยีนทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์และแผนการเรยีนทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนโดยใช้หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ

บรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนหลงัการทดลองแตกต่างกนั 

            4. ความคดิเหน็ของนกัเรยีนโดยภาพรวม และเมือ่จาํแนกตามแผนการเรยีนต่อการจดัการ

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนอยูใ่นระดบัดี

ขึน้ไป  

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัและพฒันา  ซึง่มวีธิดีาํเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐานสาํหรบัการพฒันาหลกัสตูร  

1.1 การศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  

1.2 การสาํรวจขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  อําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ 

          1.3 การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม สภาพปญัหาในการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้ ความตอ้งการในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ประกอบดว้ย  

                      1.3.1 การสมัภาษณ์กลุ่มครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์4 และวชิาสงัคมศกึษา 4 

                      1.3.2 การสอบถามนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  และ 6  

                      1.3.3 การสมัภาษณ์กลุ่มยอ่ยนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

                      1.3.4 การสอบถามผูป้กครองนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสตูร   

     การดาํเนินการในขัน้ตอนน้ี  ประกอบดว้ย  3  ส่วน คอื 

                       2.1 การสรา้งหลกัสตูร (ฉบบัรา่ง)   

                       2.2 การประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูรก่อนนําไปใช้   

                       2.3 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั   

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองใช้หลกัสตูร 

                 เป็นการนําหลกัสตูรไปทดลองใช ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื  

                       3.1 การศกึษานํารอ่ง เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชห้ลกัสตูรใน

สถานการณ์จรงิ  

                       3.2 การนําหลกัสตูรไปทดลองใช้จรงิ เพื่อประเมนิผลหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้   
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 ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล และปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร 

      ในขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิผลหลงัจากนําหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชจ้รงิ  

เพื่อรวบรวมขอ้มลูและขอ้เสนอแนะต่างๆ นําไปปรบัปรงุในส่วนทีบ่กพรอ่ง เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรฯ ที่

สมบรูณ์  

 

สรปุผลการวิจยั 

 งานวจิยัน้ี สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. ผลการพฒันาหลกัสตูรฯ 

               ไดห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการที่เน้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน

จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่เป็นหลกัสตูร

บรูณาการเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้ และกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบขา้มสาขาวชิาระหว่างวชิา

วทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared Model) 

รว่มกบัรปูแบบการโยงใย (Webbed Model)  ซึง่โครงสรา้งของหลกัสตูร ประกอบดว้ย  1) สภาพ

ปญัหาและความจาํเป็น  2) หลกัการของหลกัสตูร  3) เป้าหมายของหลกัสตูร  4) จดุมุง่หมายของ

หลกัสตูร  5) มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั  6) เน้ือหา/สาระการเรยีนรู้  7) จดุประสงคก์ารเรยีนรู้  

8) รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  9) ระยะเวลาการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  10) สื่อประกอบการ

เรยีนรู ้ และ 11) การวดัและประเมนิผล   มรีปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้วฏัจกัรการ    

สบืเสาะหาความรู ้ 5  ขัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 1) ขัน้สรา้งความสนใจ 2) ขัน้สาํรวจและคน้หา  3) ขัน้

อธบิายและลงขอ้สรปุ  4) ขัน้ขยายความรู้ และ 5) ขัน้ประเมนิผล    

  หลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 4 หน่วยบรูณาการ  คอื 1) ชวีภมูศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่แหล่งเรยีนรู้”  2) ทวัรป์า่ชายเลนบา้นเรา “บา้นท่าฉตัรไชย” 3) สู่แหล่งเรยีนรู ้         

คู่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว” และ 4) ท่องแหล่งน้ําสชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว” ซึง่ผ่านการประเมนิจาก

ผูเ้ชีย่วชาญว่าโครงสรา้งของหลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ และมคีวามเหมาะสม

ในระดบัมาก ถงึมากทีสุ่ด    

   นอกจากน้ียงัไดเ้อกสารประกอบหลกัสตูร  ซึง่ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู ้

(สาํหรบัคร)ู  คู่มอืประกอบกจิกรรมการเรยีนรู ้(สาํหรบันกัเรยีน) ทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 

สามารถนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้และใชป้ระกอบการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษา 

ตอนปลายได ้

 

 

 

 

 



170 

 

 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ 

   เมือ่นําหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ปรากฎผลดงัน้ี 

  2.1 ผลการเปรยีบเทยีบการรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคติ 

ต่อสิง่แวดลอ้ม  และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) ก่อนและหลงัการทดลองใชห้ลกัสตูรฯ 

เป็นดงัน้ี 

  2.1.1 ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม   

ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบ คอื ความรูด้า้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม   

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  และปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ    

หลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์ สงูกว่าก่อนการทดลอง

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด 

   2.1.2 ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

  ในภาพรวม และมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ, มาตรวดัที ่4 

การคุกคามสิง่แวดลอ้ม และมาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม

คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  ส่วนมาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนนโยบายดา้นการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และมาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ คะแนน

เฉลีย่สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  

สาํหรบักลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์ในภาพรวม และทุกรายมาตรวดั คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองสงู

กว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  

   2.1.3 ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

     2.1.3.1 การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

               ในภาพรวม และรายมาตรวดั ทุกมาตรวดั  คะแนนเฉลีย่หลงัการ 

ทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  

    2.1.3.2 การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

               ในภาพรวม และรายมาตรวดั ทุกมาตรวดั คะแนนเฉลีย่หลงัการ 

ทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  

   2.2 ผลการเปรยีบเทยีบการรู้สิง่แวดลอ้มของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  หลงัการทดลองใช้

หลกัสตูรฯ เมือ่เทยีบกบัเกณฑท์ีก่ําหนดเป็นดงัน้ี 
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   2.2.1 ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

    ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบ คอื ความรูเ้กีย่วกบัสงัคมศาสตร-์ 

สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คะแนนเฉลีย่  

หลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (รอ้ยละ 60) อยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์  ในภาพรวม และ ความรูเ้กีย่วกบั

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  และปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01  ส่วนความรูเ้กีย่วกบัสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม สงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด 

  2.2.2 ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

    ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั  คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง 

ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.50) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  และนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อสิง่แวดลอ้ม      

   2.2.3 ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

 2.2.3.1 การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

                                   ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลอง

ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด (3.25) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด ซึง่นกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มเหน็ว่า

พฤตกิรรมต่างๆ ในแต่ละมาตรวดั มคีวามสาํคญัต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มในระดบัมาก 

2.2.3.2 การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม 

  ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั  คะแนนเฉลีย่หลงัการ 

ทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01

เป็นไปตามสมตฐิานทีก่ําหนด ส่วนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองใน

ภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรและการจดัการของเสยี, มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ  และมาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ส่วนในมาตรวดัที ่4  การคมนาคม

ขนส่งและการป้องกนัมลพษิทางอากาศ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  สาํหรบัมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย คะแนน

เฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด ซึง่ใน

ภาพรวมนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มสามารถแสดงพฤตกิรรมดงักล่าวไดโ้ดยทาํบา้งเป็นบางครัง้ 

   2.3 ผลการเปรยีบเทยีบการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์)  ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม เป็นดงัน้ี  
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  2.3.1 ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

ในภาพรวม และรายองคป์ระกอบ คอื ความรูเ้กีย่วกบัสงัคมศาสตร์- 

สิง่แวดลอ้ม  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละหลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด 

   2.3.2 ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม   

  ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ, มาตรวดัที ่

2 การสนบัสนุนนโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ , มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม 

และ มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม  คะแนนเฉลีย่หลงัการ

ทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั

ทางสถติ ิไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด ส่วนมาตรวดัที ่3 แรงจงูในการอนุรกัษ์ทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด 

   2.3.3 ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 2.3.3.1 การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม    

                                   ในภาพรวม  และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั  คะแนนเฉลีย่หลงัการ

ทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญั

ทางสถติ ิไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด 

 2.3.3.2 การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม  

                                   ในภาพรวม และในมาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนส่งและการป้องกนั

มลพษิทางอากาศ คะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้น

วทิยาศาสตร ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ส่วนในมาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟู

ทรพัยากรและการจดัการ ของเสยี, มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ และ

มาตรวดัที ่5  การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เป็นไปตามสมตฐิานทีก่ําหนด  สาํหรบัมาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถติ ิไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  

       2.4 ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

                     ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น  คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และ

กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์อยูใ่นระดบัด ีและสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01  เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ําหนด  และเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และ

กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรพ์บว่า ในภาพรวม และรายดา้น ในดา้นที ่1 เน้ือหา / สาระการเรยีนรู้ , 

ดา้นที ่2 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้  และดา้นที ่3 สื่อการเรยีนรู ้และแหล่งเรยีนรู ้ คะแนนเฉลีย่
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แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ส่วนในดา้นที ่4 การวดัและประเมนิผล คะแนนเฉลีย่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิราย 2 ประเดน็  คอื 1) ผลการพฒันาหลกัสตูรฯ และ 2) ผล

การทดลองใชห้ลกัสตูรฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

                1. ผลการพฒันาหลกัสตูรฯ  

   หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดั 

ภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นหลกัสตูรทีส่ามารถ

นําไปจดัการเรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะเป็นหลกัสตูรทีไ่ดผ้่านกระบวนการพฒันาอยา่งเป็น

ระบบ กล่าวคอื ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เช่น การศกึษาแนวคดิ  ทฤษฎ ีจากเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาหลกัสตูร  แนวคดิและรปูแบบในการบรูณาการหลกัสตูร ความรู้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาและการรูส้ ิง่แวดลอ้ม การศกึษานอกหอ้งเรยีน การจดัการเรยีนรู้ดว้ย    

วฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้แบบ 5 ขัน้ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาความคดิเหน็ของคร ู 

และนกัเรยีน  เกีย่วกบัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้ม สภาพปญัหาในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ และ

ความตอ้งการหลกัสตูรฯจากนกัเรยีน และผูป้กครอง ทาํใหไ้ดข้อ้มลูสาํหรบันํามาใชใ้นการสรา้ง

หลกัสตูรซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของทาบา (Taba. 1962: 12); ไทเลอร ์(Tyler. 1949);  เซเลอร,์ 

อเลก็ซานเดอร;์ และเลวสิ (Saylor, Alexander; & Lewis. 1981: 30-31); และสงดั อุทรานนัท ์

(2532: 38-40); และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2553 : 409-411) ทีก่ล่าวว่าขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 

ผูส้รา้งหลกัสตูรจาํเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน เช่น การสาํรวจสภาพและความ

ตอ้งการของผูเ้รยีน สาํรวจปญัหาและความจาํเป็นตอ้งทราบว่านกัเรยีนและสงัคมตอ้งการอะไรบา้ง 

เป็นตน้ 

  สาํหรบัการสรา้งหลกัสตูร ผูว้จิยัและครผููส้อนในวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคม 

ศกึษา 4 ไดว้เิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นแนวทางในการกําหนด

หน่วยการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้และจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้และผูว้จิยัไดนํ้าผลการการศกึษาขอ้มลู

พืน้ฐานจากการสาํรวจความตอ้งการแหล่งเรยีนรู้ในทอ้งถิน่ อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ ของนกัเรยีน 

และผูป้กครอง ซีง่ประกอบดว้ย 3 แหล่งเรยีนรู ้คอื 1) แหล่งเรยีนรูป้า่ชายเลน “บา้นท่าฉตัรไชย”   

2) แหล่งเรยีนรูป้า่ดบิชืน้ “ปา่เขาพระแทว” และ 3) แหล่งเรยีนรูป้า่พรุ “บา้นไมข้าว”  สาํหรบัการ

ดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นการบรูณาการหลกัสตูรขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยใชร้ปูแบบ

การมสี่วนรว่ม (Shared Model) และรปูแบบการโยงใย (Webbed Model) ซึง่ผูว้จิยัและครผููส้อนใน

รายวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 ไดอ้อกแบบสรา้งหวัเรือ่ง(Theme) ขึน้มาเพื่อเชื่อมโยง

ไปสู่วชิาหรอืเน้ือหาสาระต่างๆ ว่ามปีระเดน็ หรอืเน้ือหาสาระใดทีเ่หน็ว่ามคีวามสมัพนัธก์นั  
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คลา้ยคลงึกนั หรอืต่อเน่ืองกนั และดาํเนินการสอนรว่มกนัโดยใชว้ฎัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้ 5  

ขัน้ 

   นอกจากน้ียงัมกีารประเมนิความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ  และความ

เหมาะสมของหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญ ทาํใหผู้ว้จิยัทราบถงึขอ้บกพรอ่ง และนํามาปรบัปรงุแกไ้ขให้

มคีวามถูกตอ้งและเหมาะสม  โดยหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกนัในทุกองคป์ระกอบ 

และมคีวามเหมาะสมในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัสงดั อุทรานนัท ์ (2532: 246-247); และ

บุญเลีย้ง ทุมทอง (2553 : 417) ทีก่ล่าวว่าหลงัจากไดห้ลกัสตูรฉบบัรา่งแลว้ก่อนนําไปใชก้บันกัเรยีน

ควรมกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรก่อนนําไปทดลองใชเ้ป็นการ  ตรวจสอบว่ามี

สิง่ใดบกพรอ่ง และควรไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข  นอกจากน้ีผูว้จิยัไดนํ้าหลกัสตูรทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้

ไปศกึษานํารอ่งกบันกัเรยีนในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อทาํใหท้ราบขอ้ดแีละขอ้จาํกดัของ

หลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้งกบัใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ (2539:131) ทีก่ล่าวว่าการนําหลกัสตูรไปทดลองใช้

เป็นการพจิารณาว่าหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิหรอืไมอ่ยา่งไร     

 

              2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูร    

   จากผลการวจิยัในภาพรวมทีพ่บว่า  

   2.1 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร์ และกลุ่มที ่

ไมเ่น้นวทิยาศาสตร ์ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มทัง้ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  

และการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง และสงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนดอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

                  2.2 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม   

ในภาพรวม หลงัการทดลองของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  

                  2.3 คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรม

ทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มในภาพรวม หลงัการทดลอง 

ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01 

                  2.4 คะแนนเฉลีย่ดา้นความคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ในภาพรวม 

ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯในระดบัด ี นอกจากน้ี

เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ พบว่าแตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  
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       จากผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ ตามข้อ 2.1 และ 2.2  แสดงว่าหลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็ส่งเสรมิให้นกัเรยีน

ทัง้กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์เกดิการรูส้ ิง่แวดลอ้มทัง้ 3  ดา้น คอื ดา้น

ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะปจัจยัดงัต่อไปน้ี คอื 

         1. การใช้หลกัสตูรบรูณาการ 

          เน่ืองจากหลกัสตูรทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เป็นหลกัสตูรทีบ่รูณาการเน้ือหา และ 

กจิกรรมการเรยีนรูร้ะหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และวชิาสงัคม

ศกึษา 4  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการ

แบบมสี่วนรว่ม (Shared Model) และแบบการโยงใย (Webbed Model) ทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูใ้น

ทอ้งถิน่ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  ซึง่สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ 

(2553: 177) ไดก้ล่าวว่าการบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ะช่วยใหน้กัเรยีนเชื่อมโยง

ความคดิรวบยอดต่างๆ ไดม้ากกว่าการบรูณาการภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้  ส่วนการบรูณาการ

แบบมสี่วนรว่มนัน้ทาํใหค้รไูดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนั  ลดการสอนในเน้ือหาทีซ่ํ้าซอ้นกนั  

และพนูสุข อุดม (2548: 53) กล่าวว่าการบรูณาการแบบการมสี่วนรว่มจะทาํใหน้กัเรยีนไดบ้รูณาการ

ความรูจ้ากรายวชิาหน่ึงไปยงัอกีวชิาหน่ึง  ส่วนการบรูณาการแบบการโยงใย สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ 

(2553: 184-187) อธบิายว่าเป็นการบรูณาการทีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ  

มกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีช่ดัเจน และต่อเน่ือง และช่วยส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูจ้กัคน้ค วา้หา

ความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ  นอกจากน้ีการจดัประสบการณ์ใหก้บันกัเรยีนในหลกัสตูรฯ ที่

พฒันาขึน้ผูว้จิยัไดค้าํนึงถงึองคป์ระกอบสาํคญั 3 อยา่ง คอื 

      1) การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มซึง่มจีดุมุง่หมายในการพฒันาความรู้  

ความเขา้ใจ  เจตคต ิและพฤตกิรรม   

      2) การศกึษาเพื่อสิง่แวดลอ้ม เป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนคน้หาการ

ตอบสนองของตนเองต่อสิง่แวดลอ้ม ต่อความสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม และประเดน็ทางสิง่แวดลอ้ม 

ซึง่จะเชื่อมโยงกบัการพฒันาทางดา้นเจตคต ิและการใชส้ิง่แวดลอ้มอยา่งระมดัระวงั  

      3) การศกึษาในสิง่แวดลอ้ม โดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ อําเภอถลาง 

จงัหวดัภเูกต็ เป็นแหล่งเรยีนรูเ้ร ือ่งสิง่แวดลอ้ม  

      จากองคป์ระกอบดงักล่าวจงึทาํใหน้กัเรยีนเกดิพฒันาการทัง้ดา้นความรู ้

ความเขา้ใจ เจตคต ิและพฤตกิรรม ซึง่ธาํรง บวัศร ี(2542: 198-200); สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 148-

149); และบุญเลีย้ง ทุมทอง (2553: 149-152) ไดก้ล่าวว่าหลกัสตูรบรูณาการเป็นหลกัสตูรสามารถ

สนองความตอ้งการของนกัเรยีนได้ เป็นหลกัสตูรทีส่่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดม้ปีระสบการณ์หลายดา้น  

และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดส้มัผสักบัสื่อการเรยีนการสอนหลายๆ อยา่ง และทาํใหม้โีอกาสแกป้ญัหา

ดว้ยตนเอง ซึง่เป็นการสนบัสนุนการเรยีนรู้ และช่วยใหน้กัเรยีนสามารถตอบปญัหาในชวีติประจาํวนั
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ได ้และสอดคลอ้งกบั สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2542: 342); ดวงกมล  สนิเพง็ (2551: 69); และมารตุ 

พฒัผล (2553: 2-3) ทีก่ล่าวว่าการบรูณการทางการศกึษาทาํใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์

จรงิ ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาในลกัษณะองคร์วม   

              นอกจากน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพนูสุข อุดม (2546: 171-172) ทีไ่ด้

พฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์บบพหุวทิยาการรว่มกบัวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ โดยใช้

รปูแบบการบูรณาการแบบเรยีงลาํดบั และแบบมสี่วนรว่ม พบว่าหลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่งมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  และ

สอดคลอ้งกบัศริพิร มโนพเิชษฐวฒันา (2547: 152-153) ทีไ่ดพ้ฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตรแ์บบบรูณาการทีเ่น้นนกัเรยีนมสี่วนรว่มในการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้  และพบว่า

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 และมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด(รอ้ยละ 70) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัดารณ ี    

พงษ์สบาย (2551:82) ทีไ่ดพ้ฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการสาํหรบันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 พบว่าหลงัการทดลองนกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม

สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และเวชฤทธิ ์องักนะภทัรขจร (2551: 190-191)  

ไดพ้ฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ดิทีใ่ชท้กัษะการใหเ้หตุผล และการเชื่อมโยงโดย

บรูณาการสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ เรือ่ง การวเิคราะหข์อ้มลูกบัสิง่แวดลอ้มศกึษา พบว่าหลงัการ

ทดลองนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การมสีาํนึกรกัษ์สิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อนการทดลองทีร่ะดบันยัสาํคญั  

0.01 ส่วนแสงจนัทร ์เพรดิพราว (2552: 165-166) ไดพ้ฒันารปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรู้

บรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

พบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และการปฏบิตัต่ิอการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้จากก่อนทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05    

           นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั สเตนฮอสเซอร ์(Steinhauser. 2000: 73-75) ที่

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ซึง่มี

การบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และใชก้ารสอนเป็นทมีของคร ู4 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ คอื 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้-

วทิยาศาสตร ์และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ ผลการศกึษาพบว่านกัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ส่วนฮลิล ์(Hill. 2002: 125) พบว่าผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการหลกัสตูรระหว่างวชิา

คณติศาสตร ์และวชิาวทิยาศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยหลกัสตูรปกติ  และจากการศกึษาของ 

เทอรปิ์น; และเคจ (Turpin; & Cage. 2004: 13) พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตรด์ว้ย

หลกัสตูรบรูณาการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรปกติ  ส่วน    

มสุตาฟา; คาน; และบลิาล (Mustafa ; Khan; & Bilal. 2012: 187) พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
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4 (เกรด 10) ทีเ่รยีนวชิาคณติศาสตรด์ว้ยหลกัสตูรบรูณาการกจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยหลกัสตูรปกติอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

             2. การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

               เน่ืองจากหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการเรยีนรู้ 

นอกหอ้งเรยีนจากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ จาํนวน 3  แหล่ง คอื  

1) ปา่ชายเลน “บา้นท่าฉตัรไชย” 2) ปา่ดบิชืน้ “ปา่เขาพระแทว” และ 3) ปา่พรุ “บา้นไมข้าว” ซึง่ 

อทิธเิดช น้อยไม ้(2547: 1-3); นนัทพ์ทัธนนัท ์เชือ้แกว้ (2550 :57); และทศินา แขมมณี (2553: 

343-346) กล่าวว่าการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็นกจิกรรมทีท่าํใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง  

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และเกดิเจตคตทิีด่ที ัง้ต่อสถานทีแ่ละต่อการเรยีนรู้ ช่วยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนสงูขึน้ สอดคลอ้งกบัวนิยั วรีะวฒันานนท ์(2532: 70) ทีก่ล่าวไวว้่าการศกึษานอกหอ้งเรยีนทาํ

ใหไ้ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืระบบนิเวศโดยตรงและนกัเรยีนไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ   

ไดส้งัเกตเหน็ความเป็นไปในสิง่แวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบัไพรเอส (Priest.1986: 13) ทีก่ล่าวว่า

การศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิเน้นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์

และทรพัยากรธรรมชาต ินอกจากน้ี สมทิ; และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 19); แฮมเมอรแ์มน;     

แฮมเมอรแ์มน; และแฮมเมอรแ์มน (Hammerman; Hammerman; & Hammerman.1994: 36);   

พลัเมอร;์ และนีล (Palmer; & Neal.1990: 134); สมสทิธิ ์จติรสถาพร (2535: 12); อทิธเิดช น้อยไม้

(2547: 7); และสริวิรรณ  ศรพีหล (2549: 145)ไดก้ล่าวถงึการศกึษานอกหอ้งเรยีนทีส่อดคลอ้งกนั 

คอืช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอน  ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและจดจาํสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็ในเวลา

อนัรวดเรว็ และเป็นเวลานาน และช่วยพฒันาสตปิญัญาตลอดจนทกัษะทางสงัคมอนัจะทาํใหน้กัเรยีน

เกดิการเรยีนรู ้มมีโนทศัน์และเขา้ใจเรือ่งทีเ่รยีนอยา่งลกึซึง้     

             นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัเสวก สนิประเสรฐิ (2546: 52) ทีพ่บว่าเจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนของนักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย

วธิกีารปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนแฮมมลิตนั-อเีกเก (Hamilton-Ekeke. 2007: 

1876); และแพทรกิ (Patrick. 2010: 175) พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการทดลองของกลุ่มที่

เรยีนโดยการทศันศกึษานอกหอ้งเรยีนสงูกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สอดคลอ้งกบัฟารเ์จอรส์แตมป์; และบลอม (Fägerstam; & Blom. 2012: 10-13) ทีพ่บว่านกัเรยีนที่

เรยีนวชิาชวีวทิยาเรือ่งนิเวศวทิยาโดยการศกึษานอกหอ้งเรยีนมปีระสบการณ์ทีด่ี  สามารถเขา้ใจ

เน้ือหาไดช้ดัเจน และมคีวามคงทนของความรูด้กีว่านกัเรยีนทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนปกต ิ

           3. การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้  

              ในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯทีพ่ฒันาขึน้ ผูว้จิยัไดนํ้าแนวคดิของการ 

จดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ เป็นแนวทางการจดักจิกรรม ซึง่สุวฒัก ์    

นิยมคา้ (2531: 502); สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์(2544: 103); สุวทิย ์มลูคาํ; และอรทยั มลูคาํ (2545: 57); 

และชาตร ีเกดิธรรม (2545: 36) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัว่าการสอนดว้ยวฏัจกัรการสบืเสาะหา
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ความรู ้เป็นการสอนทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั  และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเป็นผูค้น้หา หรอืสบืเสาะหา

ความรู ้โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นเครือ่งมอื โดยครผููส้อนตัง้คาํถามกระตุน้ใหน้กัเรยีน

ใชก้ระบวนการทางความคดิ หาเหตุผลจนคน้พบความรูห้รอืแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีถู่กต้อง

ดว้ยตนเอง สรปุเป็นหลกัการ กฎเกณฑ ์หรอืสามารถนําไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในสถานการณ์

ต่างๆ ได ้และครทูาํหน้าทีส่นบัสนุน  ชีแ้นะ ช่วยเหลอื และแกป้ญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ระหว่างทาํ

กจิกรรมการเรยีนรู้  ซึง่กจิกรรมการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีประกอบดว้ยกจิกรรมที่พฒันาขึน้อยา่ง

หลากหลายทีเ่น้นใหน้กัเรยีนไดส้มัผสั ไดป้ฏบิตัจิรงิและมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มเพื่อนํา

ประสบการณ์ใหมป่รบัใหเ้ขา้กบัประสบการณ์เดมิ  ทาํใหน้กัเรยีนมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้และ

ไดแ้สดงความคดิเหน็  มกีารซกัถาม และอภปิรายรว่มกนัระหว่างนกัเรยีนกบันกัเรยีน  นกัเรียนกบั

คร ูหรอืกบัวทิยากรในแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยมคีรคูอยช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวก  ซึง่พบว่า

นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามสุข และสนุกกบัการเรยีนรูท้ ัง้ในรปูแบบของกจิกรรมกลุ่ม และ

การศกึษาดว้ยตนเอง จงึอาจเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลใหก้ารรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในภาพรวม

ของทุกดา้นสงูกว่าก่อนการทดลอง และสงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนด สอดคลอ้งกบัการศกึษาของวนิดา 

ธนประโยชน์ศกัดิ ์(Wanida Tanaprayothsak. 2005) ทีพ่ฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตรร์ะดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย เรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละมลพษิสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์

จรงิโดยใชก้ระบวนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้และพบว่านกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั

การใชห้ลกัสตูรสงูกว่าก่อนการใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05  และสอดคลอ้งกบั

ศริพิร ภมูพินัธุ ์(2547: 64) ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 หลงั

การใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชนตามวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้(5Es) สงู

กว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ ทาประโคน 

(2553: 40); และนงนุช พระวงศ ์(2554: 100) ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการสบืเสาะหาความรู ้ สงูกว่าก่อนการ

ทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั และยงัสอดคลอ้งกบับณัฑติ 

ดุลยรกัษ์ (2542: 162) ทีก่ล่าวว่าการใหน้กัเรยีนไดส้บืเสาะหาความรูเ้ป็นกระบวนการทีส่รา้งให้

นกัเรยีนเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  ส่วนฟาซเิลยีน; ฮบัราฮมิ; และโซรคัช ิ(Fazelian; Ebrahim; 

& Soraghi. 2010: 140-143) กล่าวว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้ (5Es) ส่งผล

ใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ นอกจากน้ีวนิยั วรีะวฒันา

นนท;์ และอดศิกัดิ ์สงิหส์โีว(Vinai Veeravatnanond; & Adisak Singseewo. 2010: 401) พบว่าการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัส่งผลใหน้กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ถงึ

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มคีะแนน  เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

        จากผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ ตามข้อ 2.3  ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบการรู้

สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร์ และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ ซึง่พบว่าการรู้
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สิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของ

การแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลอง  ในภาพรวมคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์สงูกว่ากลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีอาจเป็น

เพราะนกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรม์คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ในภาพรวม และราย 

องคป์ระกอบ คอื ดา้นสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และดา้นปญัหา

เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สงูกว่านกัเรยีนกลุ่มทีไ่ม่เน้นวทิยาศาสตร ์ความรู้

พืน้ฐานของนกัเรยีนอาจส่งผลต่อความรูห้ลงัการทดลอง จงึทาํใหน้กัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์  

มคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองทัง้ในภาพรวม และ รายองคป์ระกอบทัง้ 3  

องคป์ระกอบสงูกว่ากลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์และจากการทีน่กัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรม์ี

คะแนนเฉลีย่ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มสงูกว่ากลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์อาจจะเป็นปจัจยัหน่ึงที่

ส่งผลใหค้ะแนนเฉลีย่ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อ

สิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรด์ว้ย ซึง่พรเูนีย; และคนอื่นๆ (Pruneau; 

& et al. 2006: 3) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมสิง่แวดลอ้มไว ้3 กลุ่ม คอื 1) ปจัจยัดา้น 

พุทธพิสิยั เช่น ความรูเ้ดมิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  ความตระหนกัในปญัหาสิง่แวดลอ้ม และความรู้

เกีย่วกบัการปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 2) ปจัจยัดา้นจติพสิยั เช่น การใหค้วามสาํคญั ความรูส้กึ

รบัผดิชอบ ความตัง้ใจจรงิในการปฏบิตั ิ ความรูส้กึผกูพนักบัสถานที ่เป็นตน้ และ 3) ปจัจยัที่

เกีย่วกบัสถานการณ์ เช่น บรบิททางสงัคม ประสบการณ์เดมิในการมสี่วนรว่ม หรอืทาํกจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ นอกจากน้ีองัคณาวรรณ  ยิง่ยนื (2548: 96) กล่าวไวว้่าการทีน่กัเรยีนไดร้บัการ

สนบัสนุน หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคล หรอืกลุ่มคนในสงัคมจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชวีติประจาํวนัของนกัเรยีน  ส่วนสุจนิตนา ดบุีกสุขลาภ 

(2547: 173) พบว่าความรูก้บัการปฏบิตัตินเกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่มี

ความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

       สาํหรบัประเดน็อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรูส้ ิง่แวดลอ้มจากการศกึษาครัง้น้ี  ผูว้จิยัได้

อภปิรายเพิม่เตมิไวด้งัต่อไปน้ี 

       1. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่2 การ

สนบัสนุนนโยบายดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและมาตรวดัที่ 3  แรงจงูใจในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตขิองกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์หลงัการทดลองแตกต่างกบัก่อนการทดลองอยา่งไม่

มนียัสาํคญัทางสถติ ิ ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่านกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรม์คีวามรูพ้ืน้ฐาน

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มก่อนการทดลองสงู และนกัเรยีนเคยผ่านการเขา้ค่ายวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มมา

ก่อน จงึส่งผลใหน้กัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่2 และ มาตรวดัที ่3 ก่อน

การทดลองสงู ตามลําดับ) 3.77 และ  3.71  X( =  ซึง่มเีจตคตอิยูอ่ยูใ่นระดบัด ีสอดคลอ้งกบัขวญัจติ 

เกีย่วพนัธุ ์(2541) ทีพ่บว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยค่ายวทิยาศาสตรโ์ดยการ

สาํรวจสิง่แวดลอ้มมเีจตคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
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เรยีนรูต้ามวธิกีารปกติ และยงัสอดคลอ้งกบัรชันีกร ฤดรีชัต์ (2546) ทีพ่บว่านกัเรยีนทีผ่่านการเรยีน

การสอนการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยใชบ้ทปฏบิตักิารในค่ายอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมเีจตคตต่ิอ

สิง่แวดลอ้มสงูกว่ากลุ่มทีเ่รยีนตามปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

     2. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มในส่วนของ

การระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ในมาตรวดัที ่5  การปฏบิตัทิาง

สงัคม / กฎหมาย ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ 3.67)  X( =  และกลุ่มทีไ่ม่เน้นวทิยาศาสตร ์

3.51)  X( =  แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ และในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อ

สิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฏหมาย ของกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์ หลงัการ

ทดลอง( 3.67  X = ) แตกต่างกบัเกณฑท์ีก่ําหนด(3.50) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิทีเ่ป็นเช่นน้ี 

อาจเป็นเพราะว่านกัเรยีนอาจจะมองว่าการปฏบิตัตินทางสงัคม หรอืกฎหมาย ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เช่น การแจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบเมือ่พบผูก้ระทาํความผดิ

เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น การลกัลอบตดัไม ้ หรอืการล่าสตัวป์า่ในพืน้ทีป่า่สงวน  หรอืใน

เขตอุทยานแห่งชาต ิเป็นตน้  เป็นเรือ่งไกลตวั ไมใ่ช่หน้าทีข่องเดก็ ขาดการเลง็เหน็ความสาํคญัของ

พฤตกิรรมดงักล่าวต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้ในส่วนน้ีครผููส้อนควรอธบิายเพิม่เตมิ  หรอื

เสรมิความรูใ้หก้บันกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจ และมเีจตคตทิีด่ ีเพื่อส่งผลใหม้กีารแสดง

พฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย สงูขึน้  ซึง่สอดคลอ้งกบั

วรีวรรณ  วงศป่ิ์นเพช็ร; และชลดิา วสุวตั (2554: 152) ทีก่ล่าวไวว้่าการทีบุ่คคลมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีด่ ีและสอดคลอ้งกบัศุภรชั    

งามรศัมวีงศ์ (2550: 72) ทีพ่บว่าเจตคตแิละพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่

3  มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนชู; และคนอื่นๆ (Chu; et al. 2007) 

พบว่าเจตคตแิละพฤตกิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูสุด และสุชา จนัทรเ์อม 

(2544. 277 - 280) กล่าวไวว้่าเจตคตเิป็นปจัจยัหน่ึงทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมของมนุษย์  

     3. คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มในมาตรวดัที ่3 แรงจงูใจใน

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ของนกัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์สงูกว่ากลุ่มทีเ่น้น

วทิยาศาสตร ์อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะว่านกัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้น

วทิยาศาสตรส์่วนใหญ่ยงัไมเ่คยผ่านการเขา้ค่ายวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม หรอืเขา้รว่มกจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้มกบัหน่วยงานภายนอกน้อย ดงันัน้การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยอาศยัหลกัสตูร

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  จงึเป็นเสมอืนแรงจงูใหน้กัเรยีน

เกดิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิดส้งูกว่านกัเรยีนกลุ่มทีเ่ น้นวทิยาศาสตร ์ ซึง่ปกตนิกัเรยีนกลุ่ม

ทีเ่น้นวทิยาศาสตรม์โีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมสิง่แวดลอ้มอยูบ่่อยครัง้  นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนเมอืงถลาง ไดจ้ดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มใหก้บันกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร ์ เป็นประจาํทุกปี  จงึอาจจะทาํให้

นกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรม์องว่ากจิกรรมดงักล่าวเป็นเรือ่งปกต ิ
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     จากผลการทดลองใช้หลกัสตูรฯ ตามข้อ 2.4 ซึง่เป็นการศกึษาความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  ซึง่พบว่าส่วนความคดิเหน็ของกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ 

และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์ ในภาพรวม และรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัด ีและสงูกว่าเกณฑท์ี่

กําหนด (3.50) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  และความคดิเหน็ในภาพรวมของทัง้ 2 กลุ่ม 

แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัพนูสุข อุดม (2546: 171-172) ทีพ่ฒันา

หลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์บบพหุวทิยาการรว่มกบัวชิาคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ โดยใชร้ปูแบบ

การบรูณาการแบบเรยีงลาํดบั และแบบมสี่วนรว่ม และพบว่าคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ต่อหลกัสตูร

บรูณาการหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบัชนะจติ เกตุอุไร (2549) ทีพ่บว่าความ

คดิเหน็ของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ต่อการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา เขต

พืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี ในดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้นการวดัและประเมนิผล  โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัเบญจวรรณ  ขจรฤทธิ ์(2550) ทีพ่บว่าความคดิเหน็ในภาพรวม

ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาต่อพฤตกิรรมการสอนภาษาองักฤษโดยครชูาวต่างชาตใินดา้นการจดัการ

เรยีนการสอน  ดา้นการใช้  สื่อการเรยีนการสอน  และดา้นการวดัและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก  

นอกจากน้ีประเสรฐิศกัดิ ์ โลหะไพบลูยกุ์ล (2554) ยงัพบว่าความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูรวชิา

กจิกรรมพลศกึษาของนกัศกึษากลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และกลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติิ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

        1. ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้  

          ในขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูร ผูว้จิยั และครผููส้อนในรายวชิา

วทิยาศาสตร ์ และสงัคมศกึษา 4 ไดท้าํการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูด้า้น

สิง่แวดลอ้มจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551 และไดม้กีารสอบถาม

ความตอ้งการเน้ือหา/สาระการเรยีนรูจ้ากนกัเรยีน  นอกจากน้ีเน้ือหา/สาระการเรยีนรูย้งัมคีวาม

สอดคลอ้งกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  มคีวามทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์  มคีวามเหมาะสมกบัวยัของ

นกัเรยีน และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้  

      2. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  

           ผูว้จิยัไดอ้าศยัแนวคดิของวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้  มาใชใ้นการ 

จดักจิกรรม  โดยครมูวีธิกีารสรา้งความสนใจของนกัเรยีนในหลายรปูแบบ เช่น การใชค้ลปิวดิโีอ  

บทเพลง เหตุการณ์จรงิ ขา่ว หรอืการสนทนาซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหา /สาระการ

เรยีนรู ้มกีจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย โดยผ่านการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ในทอ้งถิน่ 

อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ เน้นใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ และมโีอกาสในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และทาํงานรว่มกนั นอกจากน้ีการใชแ้หล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู้ 

และช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้  
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      3. ดา้นสื่อการเรยีนรู/้แหล่งเรยีนรู ้  

           จากขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรฯ ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาความตอ้งการ

แหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เพื่อใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนจากนกัเรยีน และผูป้กครอง ซึง่

แหล่งเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรูต่้างๆ ลว้นมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา /สาระการเรยีนรู ้

ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้   

      4. ดา้นการวดัและประเมนิผล    

         เน่ืองจากมกีารใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลอยา่งหลากหลาย และนกัเรยีนมี

ส่วนรว่มในการประเมนิผลงานของตนเอง และของเพื่อน  สามารถนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประเมนิ

ไปใชใ้นการพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้    

   เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เหน็ของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์ และ

กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร ์ ต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ที่พฒันาขึน้  พบว่าในภาพรวม  

และ รายดา้น คอื 1) ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้ 2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ และ  

3) ดา้นสื่อการเรยีนรู้/แหล่งเรยีนรู ้ แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ทัง้น้ีน่าจะเป็นเพราะ

เหตุผลดงักล่าวแลว้ในขา้งตน้ แต่ในดา้นที ่4)  ดา้นการวดัและประเมนิผล  พบว่าความคดิเหน็ของ

นกัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรส์งูกว่ากลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตรอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05  ตามลําดับ) 4.23 และ  4.46  X( =   ทีเ่ป็นเช่นน้ี อาจจะเป็นเพราะทีผ่่านมานกัเรยีนกลุ่มทีไ่ม่

เน้นวทิยาศาสตร ์ ส่วนใหญ่จะได้รบัการประเมนิผลโดยการทาํแบบทดสอบแบบเลอืกตอบโดยส่วน

ใหญ่ และนกัเรยีนขาดการมสี่วนรว่มในการประเมนิผลงานของตนเอง และของเพื่อน  แต่ในครัง้น้ีมี

การประเมนิผลในรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น ประเมนิจากการทาํกจิกรรมกลุ่ม  การนําเสนองานกลุ่ม  

เป็นตน้  ซึง่นกัเรยีนไดม้สี่วนรว่มในการประเมนิผลงานของตนเอง และของเพื่อน จงึอาจจะเป็น

ปจัจยัหน่ึงทีส่่งผลใหน้กัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรม์คีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนรู้ตาม

หลกัสตูรฯ ในดา้นการวดัและประเมนิผลสงูกว่ากลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์   

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  

      1.1 จากผลการวจิยัทีพ่บว่าหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง 

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ซึง่เป็นการบรูณาการเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนรู้ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และวชิาสงัคมศกึษา 4 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา 

และวฒันธรรม ส่งผลใหน้กัเรยีนทัง้กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร ์และกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรเ์กดิการรู้

สิง่แวดลอ้มทัง้ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัิ

ต่อสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้ควรจะไดร้บัการสนบัสนุนเชงินโยบายจากฝา่ยบรหิารโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิให้

ครทุูกกลุ่มสาระการเรยีนรูม้กีารพฒันาหลกัสตูรฯ และจดักจิกรรมการเรยีนรูร้ว่มกนัทัง้ในชัน้

มธัยมศกึษาตอนตน้ และชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และเพื่อความสะดวกในการนําหลกัสตูรไปใช ้

และการศกึษา ณ แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน  ครผููส้อนควรประสานกบัฝา่ยวชิาการเพื่อจดัตาราง
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การเรยีนการสอน ใหค้รทูีส่่วนรว่มกนัว่างและสอนตรงกนั จดัคาบทีนํ่ามาบรูณาการในแต่ละวชิาให้

อยูต่ดิกนั และถา้นกัเรยีนมคีาบว่าง/คาบอสิระ สามารถจดัใหอ้ยูใ่นวนัเดยีวกนั  

                  1.2 เน่ืองจากคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม

ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ในมาตรวดัที ่5 การ

ปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย ของนกัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกบัเกณฑท์ีก่ําหนด

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ดงันัน้ในส่วนน้ีครผููส้อน หรือผูนํ้าหลกัสตูรไปใชค้วรอธบิายเพิม่เตมิ 

หรอืเสรมิความรูใ้หก้บันกัเรยีนโดยเฉพาะนกัเรยีนกลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตรเ์พื่อใหน้กัเรยีนมคีวาม

เขา้ใจ และเหน็ความสาํคญัของพฤตกิรรมดงักล่าวต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะส่งผลให้

นกัเรยีนมกีารแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดล้อมในมาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมายสงูขึน้ 

หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด 

   1.3 ในการนําหลกัสตูรฯทีพ่ฒันาขึน้ไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีอ่ื่นๆ ทีม่แีหล่งเรยีนรู้ 

แตกต่างกนั ครผููส้อนสามารถประยกุตใ์ชแ้นวทางทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันาขึน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ใหส้อดคลอ้งกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่นัน้ๆ ได้ เช่น มกีารสาํรวจความตอ้งการแหล่งเรยีนรูจ้าก

นกัเรยีน และ/หรอืผูป้กครอง ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อศกึษาปจัจยัทางกายภาพ  และปจัจยั

ทางชวีภาพ ในแหล่งเรยีนรู ้จนกระทัง่ไดก้จิกรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแหล่งเรยีนรูน้ัน้ๆ  

 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

    2.1 ควรทาํการพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู ้

นอกหอ้งเรยีนในรายวชิาอื่นๆ ทีม่เีน้ือหาใกลเ้คยีงกนั หรอืมคีวามสมัพนัธก์นัระหว่างกลุ่มสาระ  

การเรยีนรูต่้างๆ เพิม่ขึน้ เช่น อาจมกีารนําเน้ือหา หรอืสาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม          

ภมูปิญัญา และเศรษฐกจิในชุมชน เป็นตน้ มาบรูณาการรว่มกนักบัวชิาวทิยาศาสตร์ ทัง้ในชัน้

มธัยมศกึษาตอนตน้ และชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้น้ีเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มผ่าน

กจิกรรมทีห่ลากหลาย ภายใตก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ซึง่

เป็นวธิกีารหน่ึงทีช่่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู้ และส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มใหก้บันกัเรยีน  

    2.2 ควรมกีารศกึษาผลของการใชห้ลกัสตูรฯ ในประเดน็ต่างๆ เพิม่เตมิ เช่น ความ 

คงทนของการรูส้ ิง่แวดลอ้ม เมือ่สิน้สุดการทดลองไปแลว้สกัระยะหน่ึง หรอืศกึษาพฤตกิรรมการ

ทาํงานกลุ่มของนกัเรยีนควบคู่ไปกบัการศกึษาการรู้สิง่แวดลอ้มในดา้นต่างๆ   

    2.3 ควรมกีารศกึษาผลของการใชห้ลกัสตูรฯ ต่อการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน เมือ่ม ี

การจดัชัน้เรยีนแบบคละชัน้ หรอืคละแผนการเรยีน 

    2.4 เพื่อใหเ้กดิการอนุรกัษ์แหล่งเรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื ควรมกีารบรูณาการเรือ่งโครงงาน 

เขา้ไปในหลกัสตูรฯ หรอืฝึกใหน้กัเรยีนไดจ้ดัทาํโครงงาน หรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่  
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ผลการศึกษาข้อมลูพื้นฐานจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ปีการศกึษา 2555 

             - ตาราง 32 สรปุความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์4 และ 

                   สงัคมศกึษา4 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ปีการศกึษา 2555 

             - ตาราง 33 สรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เกีย่วกบัการนําวชิา 

                   วทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4 มาสอนบรูณาการรว่มกนั 

 

ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ปีการศกึษา 2555 

- ตาราง 34  สรปุความคดิเหน็  และความตอ้งการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5   

      เกีย่วกบัการเรยีนสิง่แวดลอ้ม 

   - ตาราง 35 สรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการพฒันา  

         หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดั 

         ภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

   - ตาราง 36  สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อําเภอถลาง และความตอ้งการ 

         เขา้รว่มกจิกรรมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

   - ตาราง 37 สรปุความตอ้งการเน้ือหาดา้นสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 

ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  ปีการศกึษา 2555 

 - ตาราง 38 สรปุความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนสิง่แวดลอ้มของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้  

        มธัยมศกึษาปีที ่5   

   - ตาราง 39  สรปุความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการ 

        พฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน 

        จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

   - ตาราง 40  สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อําเภอถลาง และความตอ้งการให้ 

        นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
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ตาราง 32 สรปุความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนในวชิาวทิยาศาสตร ์4 และสงัคมศกึษา 4  ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ปีการศกึษา 2555 

 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
วิชาวิทยาศาสตร ์4 วิชาสงัคมศึกษา 4 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 กจิกรรมการเรยีนรูม้กีารบรูณาการหรอืเชื่อมโยงเน้ือหากบัวชิาอื่นๆ   3.0 44.4 48.9 3.0 0.7 6.7 49.6 39.3 4.4 0.0 

2 ไดท้าํงานเป็นกลุ่ม 9.6 54.8 29.6 5.9 0.0 17.0 56.3 24.4 0.7 1.5 

3 มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ 11.1 43.0 30.4 11.9 3.5 11.9 41.5 31.1 12.6 3.0 

4 ไดศ้กึษาจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ นอกหอ้งเรยีน  และ/หรอืจากวทิยากร

ภายนอก 
5.2 29.6 34.8 23.0 7.4 5.9 25.9 37.0 21.5 9.6 

5 ไดร่้วมอภปิราย และแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่ 11.1 25.9 51.1 10.4 1.5 12.6 35.6 39.3 11.1 1.5 

6 กจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่น่าสนใจ และไม่ชวนใหต้ดิตาม 2.2 7.4 17.8 47.4 25.2 3.0 7.4 12.6 44.4 32.6 

7 รูส้กึไม่อยากเขา้ชัน้เรยีน หรอืเรยีนอย่างไม่มคีวามสขุ 3.0 3.7 10.4 33.3 49.6 1.5 5.9 7.4 31.1 54.1 

8 มสีว่นร่วมในการประเมนิผลงานของตนเอง และของเพื่อน 10.4 40.0 28.9 16.3 4.4 7.4 45.9 28.9 12.6 5.1 

9 สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้ 9.6 61.5 21.5 5.2 2.2 18.5 61.5 15.6 2.2 2.2 

 

หมายเหตุ        -  นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม จาํนวน  135   คน 

5 = มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด 

4 = มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

3 = มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 

2 = มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 

1 = มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ตาราง 33 สรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 เกีย่วกบัการนําวชิาวทิยาศาสตร ์4 

    และสงัคมศกึษา 4 มาสอนบรูณาการรว่มกนั 

 

เหตผุลท่ีเหน็ด้วย รอ้ยละ เหตผุลท่ีไม่เหน็ด้วย รอ้ยละ 

1. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความคดิ

สรา้งสรรคใ์นดา้นต่างๆ และเกดิความ

สนุกสนานเพราะไดเ้รยีนรูห้ลายดา้น 

74.8 1. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก 11.9 

2. เป็นการสอนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ 

ช่วยสง่เสรมิบรรยากาศในการเรยีน 

71.9 2. ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากครหูลาย

ท่านทีม่คีวามเขา้ใจตรงกนั  และร่วมมอื

กนัอย่างจรงิจงั 

8.1 

3. เป็นการลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหา

ในแต่ละวชิา 

51.9 3. เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร ์ และสงัคม

ศกึษาไม่สามารถนํามาสอนร่วมกนัได ้

4.4 

4.จะช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้กีว่าสอน

แบบแยกวชิา 

46.7 4. ทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้ม่เพยีงพอ 3.7 

 

หมายเหตุ         

-  นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม จาํนวน  135   คน 
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ตาราง 34  สรปุความคดิเหน็  และความตอ้งการของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการ 

    เรยีนสิง่แวดลอ้ม  
 

 ข้อ

ท่ี 
ประเดน็การประเมิน 

ความคิดเหน็/ความต้องการ  

(รอ้ยละ) 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นเรื่องทีทุ่กคนตอ้งเรยีนรู ้ 39.60 54.20 6.20 0.00 0.00 

2 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเน้นใหน้กัเรยีนได้

ปฏบิตัจิรงิ   

48.44 43.23 8.33 0.00 0.00 

3 การเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาผูเ้รยีนควรไดเ้รยีน

จากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ นอกหอ้งเรยีน และ/หรอื

จากวทิยากรภายนอก    

63.54 30.21 6.25 0.00 0.00 

4 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรมหีลากหลาย และ

เน้นกระบวนการกลุ่ม 

39.06 50.52 10.42 0.00 0.00 

5 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้

นอกหอ้งเรยีนสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มได้

ดยีิง่ขึน้ 

54.17 40.10 4.69 1.04  54.17 

6 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นกจิกรรมที่

นกัเรยีนสามารถเชื่อมโยงความรูท้ีเ่รยีนกบัชวีติ

จรงิ หรอืมกีารนําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปประยุกตใ์ช้

ในชวีติประจาํวนัได ้

53.13 41.67 5.20 0.00 0.00 

7 การเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นลกัษณะของ

การบรูณาการระหว่างวชิาต่างๆ มากกว่าการ

แยกสอนในวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะ 

26.04 52.08 21.88 0.00 0.00 

8 การเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ 

บรูณาการเป็นการลดภาระงานของนกัเรยีน และ

ลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหา 

27.10 52.10 19.80 1.00   0.00 

9 นกัเรยีนตอ้งการกจิกรรมการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม

ศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีน 

57.82 33.85 8.33 0.00 0.00 

หมายเหตุ         

-  นกัเรยีนทีต่อบแบบสอบถาม จาํนวน  192  คน 
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ตาราง 35 สรปุความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร 

     สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิ  

     การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

เหตผุลท่ีเหน็ด้วย รอ้ยละ เหตผุลท่ีไม่เหน็ด้วย รอ้ยละ 

1. เป็นการสอนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ    

   ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรยีน 

82.80 1. ทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้ม่เพยีงพอ 3.10 

2. สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเกดิความคดิ 

   สรา้งสรรคใ์นดา้นต่างๆ และเกดิ 

   ความสนุกสนาน 

81.20 2. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก 5.70 

3. ช่วยลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหา 

   ในแต่ละวชิา 

55.50 3. เน้ือหาในแต่ละวชิาไม่สามารถนํามา 

   สอนร่วมกนัได ้

7.80 

4. ช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดด้กีว่าการ 

   แยกสอนแบบแยกวชิา 

50.50 4. ตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากครหูลาย 

   คนทีม่คีวามเจา้ใจตรงกนั และร่วมมอื 

   กนัอย่างจรงิจงั 

11.50 

หมายเหตุ         

-  สอบถามจากนกัเรยีน  จาํนวน  192   คน 
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ตาราง 36  สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อําเภอถลาง และความตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรม 

        ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู ้
ไม

่ รูจ้
กั 

รูจ้กั 
ความต้องการ

แหล่งเรียนรู ้

แต่
 

ไม
่ เค

ยไ
ป

 

แล
ะ 

เค
ยไ

ป
ส่ว

น
ต

วั 

แล
ะ 

เค
ยไ

ป
กบั

โร
งเ

รีย
น

 

แล
ะ 

เค
ยไ

ป
ท

ัง้ส่
วน

ต
วั 

แล
ะ 

ไป
กบั

โร
งเ

รีย
น

 

ต้
อง

กา
ร 

ไม
่  ต้

อง
กา

ร 

1. ศนูยน์วตักรรมอุทยาน

แห่งชาต ิและพืน้ที่

คุม้ครองทางทะเล จงัหวดั

ภูเกต็ (บา้นท่าฉตัรไชย) 

30.21 46.35 15.63 7.81 0.00 90.63 9.37 

2. สถานีพฒันาและสง่เสรมิ

การอนุรกัษ์ สตัวป์า่เขา

พระแทว (น้ําตกโตนไทร)  

12.50 16.15 52.08 11.46 7.81 81.77 18.23 

3. โครงการคนืชะนีสูป่า่ 

(บรเิวณน้ําตกบางแป) 

11.98 14.58 68.75 4.69 0.00 76.00 24.00 

4. อุทยานแห่งชาตสิรินิาถ 

(หาดในยาง) 

7.29 13.02 71.35 8.33 0.00 67.19 32.81 

5. เขตหา้มล่าสตัวป์า่เขา

พระแทว (บา้นบางตาก) 

51.56 26.56 17.19 4.69 0.00 66.67 33.33 

6. สวนปา่บางขนุน 

(บา้นเมอืงใหม)่ 

40.10 45.83 10.42 3.65 0.00 65.62 34.38 

7. ศนูยว์จิยัและพฒันาการ

เกษตรภูเกต็ (ถนนเทพ

กระษตัร ีตรงขา้มโรงเรยีน

เมอืงถลาง) 

5.21 33.85 23.44 35.94 0.00 51.80 48.20 

8. โรงปุ๋ยอนิทรยีถ์ลาง (บา้น

เคยีน) 

45.31 28.65 10.94 7.81 0.00 47.40 52.60 

หมายเหต ุ  

- สอบถามจากนกัเรยีนจาํนวน 192  คน   

- นกัเรยีนไดเ้สนอเพิม่เตมิแหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ  คอื  ปา่พรบุา้นไมข้าว  อ.ถลาง  จ.ภเูกต็   
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ตาราง 37 สรปุความตอ้งการเน้ือหาดา้นสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 

ท่ี เน้ือหา/สาระการเรียนรูท่ี้ต้องการ รอ้ยละ 

1 ระบบนิเวศ 77.1 

2 ปญัหาสภาวะโลกรอ้น 72.9 

3 การจดัการ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 67.7 

4 สถานการณ์  วกิฤตการณ์  หรอืปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   62.5 

5 ปญัหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 58.9 

6 ประเภทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 57.3 

7 การใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในดา้นต่างๆ 53.1 

8 การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 45.3 

9 เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์ เช่น  แผนที ่ ภาพถ่ายจากดาวเทยีม เป็นตน้ 44.6 

10 กฎหมายเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 40.6 

11 บทบาทของหน่วยงานหรอืองคก์รดา้นสิง่แวดลอ้ม 26.0 

หมายเหตุ 

- สอบถามจากนกัเรยีนจาํนวน 192  คน   

- ทุกคนสามารถเลอืกเน้ือหา/สาระการเรยีนรูท้ีต่อ้งการไดม้ากกว่า 1 เรือ่ง 
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ตาราง 38 สรปุความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนสิง่แวดลอ้มของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา- 

    ปีที ่5   

 

ข้อ

ท่ี 
ประเดน็การประเมิน 

ความคิดเหน็ของผูป้กครอง 

(รอ้ยละ) 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นเรื่องทีทุ่กคนตอ้งเรยีนรู ้ 42.66 46.85 8.39 0.70 1.40 

2 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเน้นใหน้กัเรยีนได้

ปฏบิตัจิรงิ   

30.77 56.64 11.89 0.00 0.70 

3 การเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษาควรเรยีนจากแหล่ง

เรยีนรูต่้างๆ นอกหอ้งเรยีน  และ/หรอืจาก

วทิยากรภายนอก    

25.17 60.84 13.99 0.00 0.00 

4 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู ้      

นอกหอ้งเรยีนช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้มไดด้ยีิง่ขึน้ 

33.57 55.24 11.19 0.00 0.00 

5 กจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นกจิกรรมที่

นกัเรยีนสามารถเชื่อมโยงความรูท้ีเ่รยีนกบัชวีติ

จรงิ  หรอืมกีารนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจาํวนั 

40.56 45.45 13.99 0.00 0.00 

6 การเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษาควรเป็นลกัษณะ

ของการบรูณาการระหว่างวชิาต่างๆ มากกว่า

การสอนในรายวชิาใดวชิาหน่ึง 

23.78 60.14 15.38 0.70 0.00 

7 ท่านตอ้งการใหโ้รงเรยีนจดักจิกรรมการเรยีนรู้

สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่ง

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

32.87 48.25 18.88 0.00 0.00 

8 ท่านยนิดสีนบัสนุน และสง่เสรมิใหน้กัเรยีนใน

ความปกครองของท่านไดเ้รยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม

ศกึษาจากแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อาํเภอถลาง   

37.06 54.55 7.69 0.70 0.00 

หมายเหตุ         

-  สอบถามจากผูป้กครองของนกัเรยีน  จาํนวน  143   คน 
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ตาราง 39  สรปุความคดิเหน็ของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เกีย่วกบัการพฒันา 

    หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อ 

    ส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 

เหตผุลท่ีเหน็ด้วย รอ้ยละ เหตผุลท่ีไม่เหน็ด้วย รอ้ยละ 

1. ช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้ 

93.01 1. ทาํใหเ้สยีเวลาในการเรยีน 6.29 

2. ช่วยใหน้กัเรยีนมเีจตคต ิและ

พฤตกิรรมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

68.53 2. นกัเรยีนอาจไดร้บัอนัตราย หรอื

อุบตัเิหตุจากการทาํกจิกรรม 

6.29 

3. ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ตรง 64.34 3. ทาํใหไ้ดร้บัความรูไ้ม่เพยีงพอ 2.80 

4.โรงเรยีนและชุมชนมคีวามสมัพนัธก์นั

มากขึน้ 

54.55 4. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้าํไดย้าก 1.40 

หมายเหตุ         

-  สอบถามจากผูป้กครองของนกัเรยีน  จาํนวน  143   คน 
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ตาราง 40  สรปุขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่อําเภอถลาง และความตอ้งการใหน้กัเรยีน 

    เขา้รว่มกจิกรรมของผูป้กครองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู ้ ไม่รูจ้กั 

รูจ้กั 
การให้นักเรียนเข้า

รว่มกิจกรรม 

แต่ 

ไม่เคยไป 

และ 

เคยไป 

ให้    

เข้ารว่ม 

ไม่ให้

เข้ารว่ม 

1. ศนูยน์วตักรรมอุทยานแห่งชาต ิและพืน้ที่

คุม้ครองทางทะเล จงัหวดัภูเกต็              

(บา้นท่าฉตัรไชย) 

14.69 11.89 73.43 99.30 0.70 

2. สถานีพฒันาและสง่เสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่

เขาพระแทว (น้ําตกโตนไทร) 

5.59 72.73 21.68 97.20 2.80 

3. โรงปุ๋ ยอนิทรยีถ์ลาง  (บา้นเคยีน) 23.78 55.94 20.28 67.83 32.17 

4. โครงการคนืชะนีสูป่า่ (บรเิวณน้ําตกปางแป) 6.29 32.87 60.84 59.44 40.56 

5. เขตหา้มล่าสตัวป์า่เขาพระแทว (บา้นบางตาก) 18.88 38.46 42.66 20.28 79.72 

6. สวนปา่บางขนุน (บา้นเมอืงใหม)่ 14.69 46.85 38.46 16.78 83.22 

7. อุทยานแห่งชาตสิรินิาถ (หาดในยาง) 0.00 14.69 85.31 14.69 85.31 

8. ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรภูเกต็ (ตรงขา้ม

โรงเรยีนเมอืงถลาง) 

5.59 55.94 38.46 6.29 93.71 

หมายเหตุ         

-  สอบถามจากผูป้กครองของนกัเรยีน  จาํนวน  143   คน 

 - มผีูป้กครองนกัเรยีนไดเ้สนอเพิม่เตมิแหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ คอื  ปา่พรบุา้นไมข้าว        

   อ.ถลาง จ.ภเูกต็ 
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ภาคผนวก ข 

หลกัสตูรส่ิงแวดล้อมศึกษาแบบบรูณาการท่ีเน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจงัหวดัภเูกต็

เพ่ือส่งเสริมการรู้ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
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คาํแนะนําการใช้หลกัสตูร 

 

 การใชห้ลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน

จงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มขีอ้ควรทราบดงัน้ี  

 1. หลกัสตูรน้ีเป็นหลกัสตูรระดบัหอ้งเรยีนทีพ่ฒันาขึน้โดยการบรูณาการเน้ือหาในสาระ

การเรยีนรูพ้ืน้ฐานตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551  สาระที ่2  ชวีติ

และสิง่แวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และสาระที ่5 ภมูศิาสตร ์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 2. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร  ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีนรวม  52  คาบๆ 

ละ 50  นาท ี  

 3. ผูเ้รยีนตามหลกัสตูร  คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

 4. รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใชร้ปูแบบของวฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู ้ 5 ขัน้ 

 5. การสอนใชล้กัษณะการสอนเป็นทมี ซึง่ประกอบดว้ยครจูากกลุ่มสาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 6. ผูส้อนควรศกึษาแผนการจดัการเรยีนรูใ้หล้ะเอยีด  และสามารถประยกุตใ์ชก้บัแหล่ง

เรยีนรูต่้างๆ ตามบรบิทของแต่ละทอ้งถิน่ได ้

7. สาํหรบัการศกึษานอกหอ้งเรยีน  ณ  แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ครตูอ้งมกีารเตรยีมการ และ

วางแผนล่วงหน้าในการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 8. การดาํเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เริม่ตน้จากหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ก่อน  สาํหรบั

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 - 4  สามารถสอนจากหน่วยไหนก่อนกไ็ด ้
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หลกัสตูรส่ิงแวดล้อมศึกษาแบบบรูณาการท่ีเน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจงัหวดัภเูกต็   

เพ่ือส่งเสริมการรู้ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

1.สภาพปัญหาและความจาํเป็น 

  สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไทยโดยรวมพบว่าทรพัยากรธรรมชาตหิลาย

ชนิดมแีนวโน้มทีเ่สื่อมโทรมลง เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2549  มกีารลดลงของทรพัยากรปา่ไม้

อยา่งต่อเน่ือง คดิเป็นพืน้ทีเ่ฉลีย่ปีละ 1 ลา้นไร่ (สาํนกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม. 2554: 40) และมกีารลดลงของทรพัยากรสตัวป์า่เพราะค่านิยมทีไ่มถู่กตอ้งเกีย่วกบัการ

บรโิภคและครอบครองสตัวป์า่ ส่วนทรพัยากรทางทะเลและทรพัยากรปา่ชายเลนอยูใ่นสภาพเสื่อม

โทรม การกดัเซาะชายฝ ัง่และปญัหามลพษิมแีนวโน้มที่จะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ (สาํนกังาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา. 2551: 100-102) 

  มนุษยน์บัว่าเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิความเสื่อมโทรมและปญัหาดงักล่าว ดงันัน้

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกลายเป็นความจาํเป็นอยา่งเรง่ด่วนของประเทศทีต่อ้ง

แกไ้ข ซึง่สมบุญ ศลิป์รุง่ธรรม (2547: 1-2); และกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2547: 14-16) 

กล่าวไวว้่าการแกป้ญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจาํเป็นตอ้งพฒันาทีคุ่ณภาพของมนุษย์

ทีเ่ป็นสาเหตุของปญัหา เน้นการพฒันาเดก็และเยาวชนในสถานศกึษาเพื่อใหเ้กดิความตระหนกั มี

เจตคตทิีด่ ี ไดร้บัการฝึกปฏบิตัใินการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ

ทอ้งถิน่จนเกดิจติสาํนึกในความผกูพนั และการเขา้ไปมสี่วนรว่มกจิกรรมสิง่แวดลอ้มของทางสงัคม

ใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายของสิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในดา้นการ

ส่งเสรมิ  รกัษาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงั  นอกจากน้ีสาํนกั

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2555: ฉ) ไดก้ําหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันา

คนและสงัคมใหม้สีาํนึกรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มไวใ้นแผนจดัการคุณภาพและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 

2555-2559  โดยมเีป้าหมายเพื่อใหทุ้กภาคส่วนมคีวามตระหนกั มจีติสาํนึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม และมสี่วนรว่มตามบทบาทและหน้าทีท่ีเ่หมาะสม  

   เมือ่พจิารณาสิง่แวดลอ้มศกึษาในสถานศกึษานัน้ พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ไดก้ําหนดไว ้ดงัเช่นในมาตรา 7 กล่าวถงึ

การปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  มาตรา 23 (2) 

เน้นความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เรือ่งการจดัการ  การบาํรงุรกัษาและการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื ส่วนกระทรวงศกึษาธกิาร (2544:14-21) ได้

กล่าวไวว้่า กระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งในดา้นต่างๆ รวมทัง้การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นหน้าทีส่าํคญัของผูส้อนทีต่อ้งพยายามจดัการเรยีนรูใ้ห้

นกัเรยีนไดบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวนอกจากการจดัการเรยีนรูใ้นสาระการเรยีนรูต่้างๆ  ใหม้ี

กระบวนการและวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ การเรยีนรูด้ว้ย
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ตนเอง การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ การใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรู ้ การเรยีนรูคู้่คุณธรรม 

โดยนํากระบวนการจดัการ กระบวนการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  กระบวนการคดิ และ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ปสอดแทรกในการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้    

  สมบุญ ศลิป์รุง่ธรรม (2547: 1-2) ไดก้ล่าวถงึปญัหาในดา้นต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

พฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษา ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีผ่่านมา เช่น  1) ดา้นการจดัสาระ

การเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ยงัขาดองคป์ระกอบทีจ่ะทาํใหเ้กดิการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม 

สาระการเรยีนรูข้าดการสรา้งมโนทศัน์  2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ยงัขาดเทคนิคทีจ่ะทาํให้

นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ีและการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งต่อสิง่แวดลอ้ม ขาดการกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความ

ตระหนกัต่อปญัหาสิง่แวดลอ้ม ทีจ่ะนําไปสู่การมพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง การเรยีนการสอนมุง่เน้นการ

ถ่ายทอดเน้ือหาวชิา มากกว่าการเรยีนรูจ้ากสภาพทีเ่ป็นจรงิ เป็นตน้  นอกจากน้ี  พมิพพ์รรณ  เทพ

สุเมธานนท ์(2548: 131) กล่าวไวว้่ามคีรเูป็นจาํนวนมากทีย่งัสอนวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชก้าร

บรรยายเป็นหลกั  นกัเรยีนเรยีนรูแ้บบท่องจาํ ไมม่โีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็  ไมไ่ดเ้รยีนจาก

ประสบการณ์จรงิจากธรรมชาตหิรอืสิง่แวดลอ้ม  ส่วนวรรณภา นิตมิงคลชยั และเพญ็แข ธรรมเสนา

นุภาพ (2553: 191-193) ไดศ้กึษาอนาคตภาพสิง่แวดลอ้มศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่กล่าว

ว่าหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาตอ้งเชื่อมโยงกบัแนวคดิหลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เน้นการเรยีนรูโ้ดยใช้

สาระทอ้งถิน่และเชื่อมโยงกบัวถิชีวีติในชุมชนเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความรกั  ความผกูพนั การลงมอื

ปฏบิตัจินเกดิความเป็นเจา้ของและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาตสิ่งผลใหเ้กดิการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามมา ทัง้น้ีครทุูกกลุ่มสาระการเรยีนรูต้อ้งจดัทาํแผนการเรยีนรู้

แบบบรูณาการรว่มกนั  ซึง่อลศิรา ชชูาต ิ(2549: 142-143) กล่าวไวว้่าการบรูณาการสิง่แวดลอ้ม

ศกึษามคีวามสาํคญัและมคีวามจาํเป็นมากเพราะจดุมุง่หมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาคอืเพื่อนําความรู้

ไปใชใ้นการปฏบิตัจิรงิเพื่อสิง่แวดลอ้ม และเป้าหมายของสิง่แวดลอ้มศกึษาในประชาคมโลก คอื การ

พฒันาเยาวชนและสมาชกิของสงัคมไดล้งมอืปฏบิตัเิพื่อสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นพลเมอืงดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(Environmental Citizenship)  

            สาํหรบัการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (Outdoor Learning) สมาคมอเมรกิาเหนือเพื่อ

สิง่แวดลอ้มศกึษา (NAAEE. 2008: 6) กล่าวไวว้่าการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด

สาํหรบัการเรยีนรูเ้ร ือ่งสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นการเรยีนเรือ่งสิง่แวดลอ้มจากสถานทีใ่นสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากน้ี สมทิ; และคนอื่นๆ (Smith; et al. 1963: 11) ยงักล่าวว่าการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเป็น

ประสบการณ์ทีน่่าสนใจ เป็นเสมอืนหอ้งปฏบิตักิารซึง่นกัเรยีนจะไดท้กัษะ  มมีโนทศัน์และมคีวาม

เขา้ใจอยา่งลกึซึง้เกีย่วกบัธรรมชาติ   

            อน่ึงจงัหวดัภเูกต็เป็นจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มเป็นจดุเด่นทีด่งึดดู

นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย และต่างชาตเิพื่อเขา้มาท่องเทีย่ว พกัผ่อนตามแหล่งธรรมชาตทิัง้ภเูขา  

ทะเล  ชายหาด  และการเดนิปา่ เป็นตน้  ทัง้น้ีภเูกต็มพีืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตปิระมาณ ประมาณ 

107,578 ไร่ มปีา่ทีม่คีวามสาํคญั คอื ปา่เขาพระแทว ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอถลาง นอกจากน้ียงัมปีา่
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ชายเลนทีพ่บไดท้ัว่ไป  และปา่พรบุา้นไมข้าว ซึง่จดัเป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีม่คีวามสาํคญัระดบัชาตขิอง

ประเทศไทย เป็นพรผุนืสุดทา้ยของจงัหวดัภเูกต็ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมนุไพร แหล่งประมง

พืน้บา้น รวมทัง้มคีวามสาํคญัทางดา้นนิเวศวทิยา (สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม. 2545:     

13-14) แต่พรบุา้นไมข้าวส่วนใหญ่ถูกทาํลาย มกีารบุกรกุพืน้ทีเ่พื่อใชท้าํประโยชน์ในดา้นอื่นๆ 

(สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม.2545: 7) นอกจากน้ีสาํนกังานสิง่แวดล้อมภาคที1่5 (2553:    

83-84 ) ไดร้ายงานว่าปจัจบุนัจงัหวดัภเูกต็มปีรมิาณขยะเกนิ  500 ตนัต่อวนั เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 

7 ต่อปี ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มในจงัหวดัภเูกต็เริม่มี

ปญัหาจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งการไดร้บัการพฒันาและแกไ้ขเพื่อใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เหล่านัน้เกดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด ยงัคงอยูคู่่ภเูกต็ อยูคู่่ประเทศชาต ิและอยูคู่่โลกใบน้ีสบืไป 

             จากสภาพปญัหาและขอ้มลูดงักล่าวจงึไดพ้ฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการ

ในรปูแบบการสอนขา้มสาขาวชิา (Interdisciplinary)  ทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ระหว่างวชิา

วทิยาศาสตร ์4  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และวชิาสงัคมศกึษา 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้

สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยใชร้ปูแบบการบรูณาการแบบการมสี่วนรว่ม (Shared 

Model)  รว่มกบัรปูแบบโยงใย (Webbed Model) เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้นความรู้

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม    ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  และนกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้น

ชวีติประจาํวนั เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม

เพื่อความยัง่ยนืต่อไป 

2.หลกัการของหลกัสตูร 

            จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดก้ล่าวถงึกระบวนการเรยีนการสอน

แบบบรูณาการและสิง่แวดลอ้มศกึษา  ซึง่สรปุได้ ดงัน้ี  (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา . 2542:   

3-9) 
               มาตรา 7  บญัญตัไิวว้่าในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

               มาตรา 23  การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความสาํคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรือ่ง (2) ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีรวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เรือ่งการจดัการ การบาํรงุรกัษา และการใช้

ประโยชน์จากทรพัยากร-ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื 

               มาตรา  25  รฐัตอ้งส่งเสรมิการดาํเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุก

รปูแบบไดแ้ก่ หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์   
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อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลู และแหล่งการเรยีนรู้

อื่นอยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 

             นอกจากน้ี พลัเมอร;์ และนีล (Palmer; & Neal.1994: 39); เสาวลกัษณ์ รุง่ตะวนัเรอืงศรี

(2545: 18-19); และกรมส่งเสรมิส่งคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (2544: 7) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของการ

จดัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาซึง่ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ  คอื   

1. การศกึษาในสิง่แวดลอ้ม (Education in or Through the Environment)  เป็นการ 

เรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันาจติสาํนึกเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม โดย

ใหน้กัเรยีนไดส้มัผสัเกีย่วกบัสิ่ งแวดลอ้มโดยตรง  การเรยีนการสอนจงึควรเป็นการเรยีนนอก

หอ้งเรยีน  หรอืการทาํกจิกรรมภาคสนาม  และมกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบต่างๆ เช่น การสงัเกต  

การวาดภาพ  และการสมัภาษณ์  เป็นตน้  โดยหวงัว่าการเรยีนแบบน้ีจะช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจ

ความสมัพนัธแ์ละความสลบัซบัซอ้นของธรรม ชาต ิ ซึง่จะช่วยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาจติสาํนึกและให้

ความรว่มมอืในการสงวนรกัษา  และดแูลสิง่แวดลอ้มรอบๆ ตวัของเขาเอง 

2. การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (Education about the Environment) เน่ืองจากม ี

ความเชื่อว่าความรูส้กึ และจติสาํนึกไมเ่พยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชส้ิง่แวดลอ้มอยา่งชาญ

ฉลาดได ้ จงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทาํใหม้นุษยไ์ดเ้ขา้ใจกระบวนการทางธรรมชาต ิและ

ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการกระทาํของมนุษยท์ีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้การศกึษาแบบน้ีจงึเป็นการ

เน้นการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  เช่น นิเวศวทิย า และผลกระทบจากกจิกรรมต่างๆ 

ของมนุษยต่์อสิง่แวดลอ้มในแงม่มุต่างๆ  นกัเรยีนจาํเป็นตอ้งรูว้่าสิง่แวดลอ้มธรรมชาตทิาํงาน

อยา่งไร เพื่อทีจ่ะช่วยรกัษาใหม้นัอยูอ่ยา่งสมดุลและมคีวามยัง่ยนืตลอดไป 

3. การศกึษาเพื่อสิง่แวดลอ้ม (Education for Environment) เป็นการศกึษาเพื่อมุง่ทีจ่ะ 

ส่งเสรมิใหเ้กดิความใส่ใจและความสามารถทีจ่ะปรบัวถิชีวีติ ตลอดจนความสามารถในการพจิารณา

สิง่แวดลอ้มอยา่งพนิิจพเิคราะหเ์พื่อใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งเหมาะสมและชาญฉลาด อกีทัง้

ยงัเป็นการช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม  

             การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนใน

จงัหวดัภเูกต็เป็นหลกัสตูรที่ 1) มุง่ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนสิง่แวดลอ้มผ่านการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูแ้บบบรูณาการขา้มกลุ่มสาระฯ ทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญัโดยอาศยัแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีน

ในจงัหวดัภเูกต็  โดยแต่ละหน่วยการเรยีนรูจ้ะประกอบไปดว้ยกจิกรรมทีห่ลากหลาย   2) เน้นให้

นกัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มเพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิการรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้นความรูเ้กีย่วกบั

สิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และ 3) 

หลกัสตูรมโีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้  กจิกรรมการเรยีนรู ้และเวลาในการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อใหค้รสูามารถปรบักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพบรบิทของ

โรงเรยีน และนกัเรยีน   
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3.เป้าหมายของหลกัสตูร  
   หลกัสตูรน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย      

ในดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฎบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม  

4.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร  

             1. เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะดงัน้ี 

  1.1 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการ และแนวคดิพืน้ฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  1.2 มเีจตคตทิีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 

  1.3 มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

   2. เพื่อใหค้ร ูหรอืบุคลากรทางการศกึษาทีส่นใจนําไปใช ้หรอืพฒันาหลกัสตูรการ 

เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มนอกหอ้งเรยีน หรอืการใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เพื่อการเรยีนการสอนดา้น

สิง่แวดลอ้ม  

 

5.มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดั  

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่  ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่แวดลอ้มกบั

สิง่มชีวีติ  ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ  มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู้

และจติวทิยาศาสตร ์ สื่อสารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

  ตวัช้ีวดั 

  ว 2.1  ม.4-6/1  อธบิายดุลยภาพของระบบนิเวศ 

  ว 2.1  ม.4-6/3  อธบิายความสาํคญัของความหลากหลายทางชวีภาพและเสนอแนะ

แนวทางในการดแูลและรกัษา 

  มาตรฐาน ว 2.2  เขา้ใจความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

ในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก นําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

  ตวัช้ีวดั 

  ว 2.2  ม.4-6/1  วเิคราะหส์ภาพปญัหา สาเหตุของปญัหาสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัโลก  

  ว 2.2  ม.4-6/2  อภปิรายแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม และ

ทรพัยากรธรรมชาติ 

  ว 2.2  ม.4-6/3  วางแผนและดาํเนินการเฝ้าระวงั  อนุรกัษ์  และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

และทรพัยากรธรรมชาต ิ
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   มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหา

ความรู ้ การแกป้ญัหา   รูว้่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน  

สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้ ภายใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ  เขา้ใจว่า

วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี สงัคม และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

  ตวัช้ีวดั 

    ว 8.1 ม.4-6/1 ตัง้คาํถามทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความรูแ้ละความเขา้ใจทางวทิยาศาสตร์ 

หรอืความสนใจ   หรอืจากประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ทีส่ามารถทาํการสาํรวจตรวจสอบ  หรอื

ศกึษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเชื่อถอืได้ 

  ว 8.1 ม.4-6/2 สรา้งสมมตฐิานทีม่ทีฤษฎรีองรบั หรอืคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบ หรอืสรา้งแบบ 

จาํลอง หรอืสรา้งรปูแบบเพื่อนําไปสู่การสาํรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.4-6/3 คน้ควา้รวบรวมขอ้มลูทีต่อ้งพจิารณาปจัจยัหรอืตวัแปรสาํคญั  ปจัจยัทีม่ ี

ผลต่อปจัจยัอื่น ปจัจยัทีค่วบคุมไมไ่ด้ และจาํนวนครัง้ของการสาํรวจตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดผ้ลทีม่คีวาม

เชื่อมัน่อยา่งเพยีงพอ 

  ว 8.1 ม.4-6/4 เลอืกวสัดุ เทคนิควธิ ีอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสงัเกต การวดั การสาํรวจ 

ตรวจสอบอยา่งถูกตอ้งทัง้ทางกวา้งและลกึในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

  ว 8.1 ม.4-6/5 รวบรวมขอ้มลูและบนัทกึผลการสาํรวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ  ถูกตอ้ง 

ครอบคลุมทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสมหรอืความ

ผดิพลาดของขอ้มลู 

  ว 8.1 ม.4-6/6 จดักระทาํขอ้มลู โดยคาํนึงถงึการรายงานผลเชงิตวัเลขทีม่รีะดบั ความ

ถูกตอ้ง และนําเสนอขอ้มลูดว้ยเทคนิควธิทีีเ่หมาะสม 

   ว 8.1 ม.4-6/7 วเิคราะหข์อ้มลู แปลความหมายขอ้มลู และประเมนิความสอดคลอ้งของ

ขอ้สรปุ หรอืสาระสาํคญัเพื่อตรวจสอบกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ 

  ว 8.1 ม.4-6/8 พจิารณาความน่าเชื่อถอืของวธิกีารและผลการสาํรวจตรวจสอบ โดยใช้

หลกัความคลาดเคลื่อนของการวดัและการสงัเกต  เสนอแนะการปรบัปรงุวธิกีารสาํรวจตรวจสอบ 

  ว 8.1 ม.4-6/9 นําผลของการสาํรวจตรวจสอบทีไ่ดท้ัง้วธิกีารและองคค์วามรูท้ีไ่ดไ้ปสรา้ง

คาํถามใหม่ นําไปใชแ้กป้ญัหาในสถานการณ์ใหมแ่ละในชวีติจรงิ 

  ว 8.1 ม.4-6/10 ตระหนกัถงึความสาํคญัในการทีจ่ะต้องมสี่วนรว่มรบัผดิชอบ การอธบิาย 

การลงความเหน็ และการสรปุผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ทีนํ่าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

  ว 8.1 ม.4-6/11 บนัทกึและอธบิายผลการสาํรวจตรวจสอบอยา่งมเีหตุผล ใชพ้ยาน 

หลกัฐานอา้งองิหรอืคน้ควา้เพิม่เตมิเพื่อหาหลกัฐานอา้งองิทีเ่ชื่อถอืได้ และยอมรบัว่าความรูเ้ดมิอาจ

มกีารเปลีย่น แปลงได้ เมือ่มขีอ้มลูและประจกัษ์พยานใหมเ่พิม่เตมิ หรอืโตแ้ยง้จากเดมิ ซึง่ทา้ทายให้

มกีารตรวจสอบอยา่งระมดัระวงัอนัจะนํามาสู่การยอมรบัเป็นความรูใ้หม่  
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  ว 8.1 ม.4-6/12 จดัแสดงผลงาน เขยีนรายงานและ/หรอือธบิายเกีย่วกบัแนวคดิ       

กระบวนการ และผลของโครงงานหรอืชิน้งานใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 

 

   กลุ่มสาระสงัคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

   มาตรฐาน ส  5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ  และความสมัพนัธข์องสรรพสิง่  ซึง่

มผีลต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาตใิชแ้ผนทีแ่ละเครือ่งมอืทางภมูศิาสตรใ์นการคน้หา  วเิคราะห ์

สรปุ และใชข้อ้มลูภมูสิารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  ตวัช้ีวดั 

   ส 5.1ม.4-6/1 ใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตรใ์นการรวบรวม วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลู            

ภมูสิารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   ส 5.1 ม.4-6/3 วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของพืน้ที่  ซึง่ไดร้ ับอทิธพิลจากปจัจยัทาง

ภมูศิาสตรใ์นประเทศไทยและทวปีต่างๆ 

   มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่

ก่อใหเ้กดิการสรา้งสรรคว์ฒันธรรม มจีติสาํนึกและมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ

สิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

  ตวัช้ีวดั 

    ส 5.2 ม.4-6/1 วเิคราะหส์ถานการณ์และวกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มของประเทศไทยและโลก 

    ส 5.2 ม.4-6/2 ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา บทบาทขององคก์ารและการ

ประสานความรว่มมอืทัง้ในประเทศ และนอกประเทศเกีย่วกบักฎหมายสิง่แวดลอ้ม การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    ส 5.2 ม.4-6/3 ระบุแนวทางการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในภมูภิาค

ต่างๆ ของโลก 

    ส 5.2 ม.4-6/4 อธบิายการใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมอนั

เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ทัง้ในประเทศไทยและโลก 

    ส 5.2 ม.4-6/5 มสี่วนรว่มในการแกป้ญัหา และการดาํเนินชวีติตามแนวทางการอนุรกัษ ์

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 

6.เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ 

   หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนในจงัหวดั

ภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มเีน้ือหา/สาระการเรยีนรู้

ของหลกัสตูรดงัตาราง 1  ภาพประกอบ 1-5 
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ตาราง 1  เน้ือหา/สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรฯ 
 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรู ้และ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

52 

1. ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่

แหล่งเรยีนรู”้ 

 

1. เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์

และสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.1 ม.4-6/1,  

ว 8.1 ม.4-6/4 

- แผนที ่และลกูโลก 

- รปูถ่ายทางอากาศ  

- ภาพจากดาวเทยีม 

- สารสนเทศทาง 

ภูมศิาสตร ์

 

4 

2. ชวีนิเวศ   ส 5.1 ม.4-6/1,  

ว 2.1 ม.4-6/1 

- ชวีนิเวศ 

- ความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ 

 

4 

3. ความสมัพนัธใ์นระบบ

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 

- ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สิง่มชีวีติกบัสิง่มชีวีติ 

- ความสมัพนัธร์ะหว่าง

สิง่มชีวีติกบั

สิง่แวดลอ้ม  

 

2 

4. การถ่ายทอดพลงังาน

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 

- โซ่อาหาร 

- สายใยอาหาร 

- พริะมดิทางนิเวศ 

 

 

2 

 5.  การหมุนเวยีนสารใน

ระบบนิเวศ 

 

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 

 

 

 

- วฏัจกัรสารทีม่ี

บรรยากาศเป็นแหล่ง

สาํรองและรองรบั 

- วฏัจกัรสารทีม่พีืน้ดนิ

เป็นแหล่งสาํรองและ

รองรบั 

2 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน     

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

1. ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู่

แหล่งเรยีนรู”้(ต่อ) 

 

 

6. การเปลีย่นแปลงแทนที่

ของระบบนิเวศ 

ส 5.1 ม.4-6/3,  

ว 2.1 ม.4-6/2 

- การเปลีย่นแปลง

แทนทีแ่บบปฐมภูม ิ

- การเปลีย่นแปลง

แทนทีแ่บบปฐมภูม ิ

 

2 

7. ประเภทของทรพัยากร- 

ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/1,  

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

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- ความสาํคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาตใิน

แต่ละประเภท 

 

4 

8. ปญัหาทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/2,  

ว 2.2 ม.4-6/2 

- วกิฤตการณ์ดา้น

ทรพัยากร ธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม และ

แนวทางการแกป้ญัหา 

 

4 

9. การจดัการทรพัยากร-

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ส 5.2 ม.4-6/2,  

ว 2.2 ม.4-6/2 

- การอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

- การพฒันา

ทรพัยากรธรรมชาติ

อย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

4 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หน่วยการเรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน     

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

2. ทวัรป์า่ชายเลน

บา้นเรา  

“บา้นท่าฉตัรไชย” 

  

1. ระบบนิเวศปา่ชายเลน 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   

 

- ทีต่ัง้ และพกิดัทาง 

 ภูมศิาสตรข์องแหล่ง    

 เรยีนรู ้

- ลกัษณะของดนิใน 

   ปา่ชายเลน 

- คุณภาพน้ํา 

- สงัคมพชื และสตัวใ์น 

   ปา่ชายเลน 

- ความสมัพนัธข์อง  

 สิง่มชีวีติ และ 

 สิง่แวดลอ้มใน 

 ปา่ชายเลน 

-  ความหลากหลายของ 

  สิง่มชีวีติในปา่ชายเลน  

5 

2. การใชป้ระโยชน์จาก 

ปา่ชายเลน 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

-  ประโยชน์ของปา่   

 ชายเลนในดา้นต่างๆ 

-  วฒันธรรมทอ้งถิน่ที ่

 เกีย่วขอ้งกบัปา่ 

   ชายเลน 

   

1 

3. วกิฤตการณ์ ปญัหา

เกีย่วกบัปา่ชายเลน 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

-  สถานการณ์ และ  

 วกิฤตการณ์  

  เกีย่วกบัปา่ชายเลน 

-  ปญัหาปา่ชายเลนใน  

 ทอ้งถิน่ 

1 

4. การอนุรกัษ์ทรพัยากร

ปา่ชายเลน 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

 

-  การอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

-  บทบาทขององคก์รและ 

   หน่วยงานต่างๆ   

   เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ปา่ 

   ชายเลน 

-  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ปา่ชายเลน 

1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หน่วยการรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการ

เรียนรู ้

เวลา 

(คาบ) 

3.สูแ่ดนเรยีนรู ้

คู่เมอืงถลาง    

“ปา่เขาพระแทว” 

 

1.  ระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ 

(ปา่เขาพระแทว) 

 

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   

  

 

-  ทีต่ัง้ และพกิดัทาง 

  ภูมศิาสตร ์

-  สภาพภูมปิระเทศ 

   และภูมอิากาศ   

-  ความหลากหลายของ 

  สิง่มชีวีติ   

 

5 

2. คุณค่าแห่งปา่เขาพระแทว 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

 

- ประโยชน์ของปา่   

เขาพระแทวในดา้น

ต่างๆ  

1 

3. วกิฤตกิารณ์เกีย่วกบั    

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

- สถานการณ์   

   วกิฤตการณ์   

   ปญัหาเกีย่วกบัปา่ไม ้ 

   และสตัวป์า่ 

- ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิ

ขึน้กบัปา่  

เขาพระแทว 

 

1 

4. การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ    

สตัวป์า่ 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

 

- การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ 

สตัวป์า่ 

- บทบาทขององคก์ร 

และหน่วยงานต่าง ๆ 

เกีย่วกบัการอนุรกัษ์

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

- กฎหมายต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัปา่ไม ้

และสตัวป์า่ 

 

 

 

1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

หน่วยการรียนรู ้ หน่วยย่อย 

มาตรฐาน    

การเรียนรูแ้ละ

ตวัช้ีวดั 

เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(คาบ) 

4. สูแ่หล่งน้ํา    

สชีา “ปา่พรุบา้น

ไมข้าว” 

 

1. ระบบนิเวศปา่พรุ 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   

 

-  ทีต่ัง้ และพกิดัทาง

ภูมศิาสตรข์องปา่พรุ  

-  ลกัษณะของดนิใน 

   ปา่พรุ 

-  คุณภาพน้ํา 

-  สงัคมพชื และสตัวใ์น 

   ปา่พรุ 

- ความสมัพนัธข์อง

สิง่มชีวีติ และ

สิง่แวดลอ้มในปา่พรุ 

- ความหลากหลายของ

สิง่มชีวีติในปา่พรุ 

 

5 

2. การใชป้ระโยชน์จาก    

ปา่พรุ 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/2 

- ประโยชน์ของปา่พรุ 

- วฒันธรรมทอ้งถิน่     

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปา่พรุ  

 

1 

3. วกิฤตการณ์ ปญัหา     

ปา่พรุบา้นไมข้าว  

 

ว 2.2 ม.4-6/2,  

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

- สถานการณ์ และ

วกิฤตการณ์  

  เกีย่วกบัปา่พรุ 

- ปญัหาปา่พรุ        

บา้นไมข้า้ว 

 

1 

4. การอนุรกัษ์ปา่พรุ      

บา้นไมข้าว 

ว 2.2 ม.4-6/2,   

ส 2.2 ม.4-6/1,  

ส 5.2 ม.4-6/5 

 

- การอนุรกัษ์ปา่พรุ 

- บทบาทขององคก์รและ 

หน่วยงานต่างๆ 

เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ 

ปา่พรุบา้นไมข้าว 

- กฎหมายต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัปา่พรุ 

 

 

1 
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หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศึกษา 

แบบบูรณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้ 

นอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภูเกต็เพื่อสง่เสรมิ

การรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน 

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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 

 

-  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ 

     ชวีภาพ 

-  ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและ 

  สิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การใชป้ระโยชน์จากปา่ชายเลน 

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหา 

ปา่ชายเลน 

- การอนุรกัษ์ปา่ชายเลน 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่2 

ทวัรป์า่ชายเลน 

บา้นเรา  

“บา้นทา่ฉตัรไชย” 

  ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  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 

- เครื่องมอืทางภูมศิาสตร ์

- ชวีนิเวศ และระบบความสมัพนัธ ์

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การเปลีย่นแปลงแทนที ่

- ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่1 

ชวีภูมศิาสตร ์

“เตรยีมพรอ้มสู ่

แหล่งเรยีนรู”้ 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

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 

- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพ  

- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- คุณค่าแหง่ปา่เขาพระแทว 

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหา 

ปา่ไม ้ และสตัวป์า่ 

- การอนุรกัษ์ปา่ไม ้และ สตัวป์า่ 

หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่3 

สู่แดนเรยีนรู ้

คู่เมอืงถลาง  

“ปา่เขาพระแทว” 

ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง  

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 

 

- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพ  

- ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชวีภาพ 

- การใชป้ระโยชน์จากปา่พร ุ

- สถานการณ์ และวกิฤตการณ์ปญัหาปา่พร ุ

- การอนุรกัษ์ปา่พร ุ
หน่วย 

การเรยีนรูท้ี ่4 

ทอ่งแหล่งน้ําสชีา 

 “ปา่พรบุา้น 

 ไมข้าว” 
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ภาพประกอบ 2  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1:  ชวีภมูศิาสตร ์“เตรยีมพรอ้มสู่แหล่งเรยีนรู้” 

 หน่วย 

  การเรียนรู้ท่ี 1 

   ชีวภมิูศาสตร ์

“เตรียมพร้อม           

สู่แหล่งเรียนรู้ ” 
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ตวัชีว้ดั  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 

 

(5) 

การหมนุเวยีน

สารใน 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  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 

 

(4)  

การถ่ายทอด

พลงังานใน 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/2,       

ส 5.1 ม4-6/3 

(6) 

การเปลีย่นแปลง

แทนทีข่อง 

ระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-

6/1, 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

ความสาํคญัของ

ทรพัยากรฯ 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม4-6/2 

(8) 

ปญัหาทรพัยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิง่แวดลอ้ม 

 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.2 ม.4-6/2,  

ส 5.2 ม4-6/2 

(9) 

การจดัการ

ทรพัยากร 

ธรรมชาตฯิ

 

 

ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/4, ส 5.1 ม4-6/1 

(1)          

เครื่องมอืทาง

ภูมศิาสตร ์ ตวัชีว้ดั  ว 8.1 ม.4-6/1-/12, ว2.1 ม.4-6/1, 

ส 5.1 ม4-6/1 

(2) 

ชวีนิเวศ และ

ความลากหลาย

ของระบบนิเวศ 

ตวัชีว้ดั  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)  

ความสมัพนัธ์

ในระบบนิเวศ 
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(1)   
ระบบนิเวศ 

ปา่ชายเลน 
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หน่วย 

การเรียนรู้ท่ี 2 

ทวัรป่์าชายเลนบ้านเรา 

“บ้านท่าฉัตรไชย” 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

การใชป้ระโยชน์

จากปา่ชายเลน 

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

 

(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั 

ปา่ชายเลน 

 

ตวัชีว้ดั  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 

 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่ชายเลน 
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(1)   

ระบบนิเวศ 

ปา่เขาพระแทว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 :  สู่แดนเรยีนรูคู้่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว” 232 
 

หน่วย 

การเรียนรู้ท่ี 3 

สู่แดนเรียนรู้คู่เมืองถลาง 

“ป่าเขาพระแทว” 

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

 

(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั 

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

คุณค่าแห่งปา่ 

เขาพระแทว 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่ไม ้และสตัวป์า่ 

ตวัชีว้ดั  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 
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ภาพประกอบ 5  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 :  ท่องแหล่งน้ําสชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว” 233 

 

หน่วย 

การเรียนรูท่ี้ 4 

ท่องแหล่งน้ําสีชา 

”ป่าพรบุ้านไม้ขาว” 

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

 
(3) 

วกิฤตการณ์/

ปญัหาเกีย่วกบั

ปา่พรุ 

 

ตวัชีว้ดั  ว 2.1 ม.4-6/3 และ ส 5.2 ม4-6/1 

 

(2) 

การใชป้ระโยชน์

จากปา่พรุ 

ตวัชีว้ดั  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)  

การอนุรกัษ ์

ปา่พรุ 

ตวัชีว้ดั  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 

 

(1)   

ระบบนิเวศ 

ปา่พรุ 
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7. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

               หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : ชีวภมิูศาสตร ์“เตรียมพร้อมสู่แหล่งเรียนรู้” 

     1. อธบิาย ระบุประโยชน์ และเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตรเ์พื่อการศกึษาทางดา้น 

ภมูศิาสตร ์และสิง่แวดลอ้มได ้

     2. อธบิายปจัจยัทางกายภาพทีเ่ป็นตวักําหนดชนิดของชวีนิเวศ และเปรยีบเทยีบ 

ลกัษณะของชวีนิเวศชนิดต่างๆ ได ้

                 3. อธบิายความหมายและบอกประเภทของระบบนิเวศได ้

      4. อธบิายถงึปจัจยัทางกายภาพทีม่อีทิธพิลต่อชนิด  ปรมิาณ  การกระจาย  และ

พฤตกิรรมของสิง่มชีวีติพรอ้มทัง้ยกตวัอยา่งได ้ และสามารถสรปุไดว้่าปจัจยัทางกายภาพ และ

ปจัจยัทางชวีภาพในระบบนิเวศมคีวามสมัพนัธ์กนั 

                 5. อธบิายความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูร่ว่มกนัแบบต่างๆ และสญัลกัษณ์ได้

ถูกตอ้ง 
                  6. อธบิายความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติทีเ่ป็นผูผ้ลติ  ผูบ้รโิภค  ผูส้ลายสารอนิทรยีใ์นแง่

ของการถ่ายทอดพลงังานในรปูแบบโซ่อาหารและสายใยอาหาร การหมนุเวยีนสาร   และอธบิาย

ความสาํคญัของการหมนุเวยีนสารในระบบนิเวศได้ 

                  7. อ่านและแปลความหมายของพริะมดิทางนิเวศได้ 

                 8. บอกความหมาย พรอ้มยกตวัอยา่งของการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติใน

ธรรมชาต ิและอธบิายถงึสาเหตุทีท่าํให้เกดิการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสิง่มชีวีติ และผลกระทบที่

เกดิขึน้เมือ่สมดุลธรรมชาตเิสยีไป 

                  9. บอกความหมาย และจาํแนกประเภทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ

สรปุความสาํคญัทีม่ต่ีอมนุษยไ์ด้ 

               10. วเิคราะหส์าเหตุ  ปญัหา และผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มพรอ้มเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

                11. อธบิายหลกัการ แนวทางในการจดัการ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มได ้

               12. อธบิายถงึบทบาทของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มไดอ้ธบิาย และยกตวัอยา่งกฎหมายเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มได ้

                13. อธบิายหลกัการ และบอกแนวทางของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืได้ 
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 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 : ทวัรป่์าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย” 

1. อธบิายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพของปา่ชายเลน และบอกความสมัพนัธ์ 

ของสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศปา่ชายเลนได้ 

2. ทาํการศกึษาระบบนิเวศ และความหลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่ชายเลนได ้

3. ระบุถงึคุณค่า หรอืประโยชน์ของปา่ชายเลนในดา้นต่างๆ ได ้

4. วเิคราะหส์าเหตุ  ปญัหา และผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์ดา้นทรพัยากรปา่ชายเลน   

และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ปญัหาปา่ชายเลนได ้

5. อธบิายถงึบทบาทของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลน   

และเสนอแนะแนวทาง หรอืวธิกีารในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ชายเลนได ้

 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : สู่แดนเรียนรู้คู่เมืองถลาง “สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรกัษ์ 

สตัวป่์าเขาพระแทว” 

1.  อธบิายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพของปา่ดบิชืน้ได้  

2.  ทาํการศกึษาความหลากหลายของสิง่มชีวีติในระบบนิเวศปา่ดบิชืน้ได ้

3.  ระบุถงึคุณค่าหรอืประโยชน์ของปา่ดบิชืน้ในดา้นต่างๆ ได้  

4.  วเิคราะหส์าเหตุ  ปญัหา และผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์ดา้นทรพัยากรปา่ไม ้และ 

สตัวป์า่ พรอ้มเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ปญัหาทรพัยากรปา่ไม ้และสตัวป์า่ได ้

5.  อธบิายถงึบทบาทของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไมแ้ละ 

สตัวป์า่ และยกตวัอยา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ได ้ 

 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : ท่องแหล่งน้ําสีชา “ป่าพรบุ้านไม้ขาว” 

1. อธบิายสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและชวีภาพของปา่พรไุด้  

2. ศกึษาความหลากหลาย และความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศ 

ปา่พรุ 

3. ระบุถงึคุณค่าหรอืประโยชน์ของปา่พรใุนดา้นต่างๆ ได้  

4. วเิคราะหส์าเหตุ  ปญัหา และผลกระทบจากวกิฤตกิารณ์ดา้นทรพัยากรปา่พร ุและ 

เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวกิฤตการณ์ปญัหาปา่พรไุด ้  

5. อธบิายถงึบทบาทของหน่วยงานและองคก์รต่างๆ ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่พร ุและ 

เสนอแนะแนวทาง หรอืวธิกีารในการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่พรไุด ้
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8. รปูแบบการจดัการเรียนรู้ 
  เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรน้ี ซึง่เป็นการบรูณาการแบบขา้มสาขาวชิา

ระหว่างวชิาวทิยาศาสตร ์4  และสงัคมศกึษา 4  โดยครผููส้อนทัง้ 2  วชิาไดว้างแผนการจดักจิกรรม

รว่มกนั  ดงันัน้เพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ตามจดุมุง่หมาย  จงึไดนํ้าขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรู้

แบบ วฏัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (ภาพประกอบ 6) มาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการรู้

ดงัน้ี  (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. 2544: 79-80)   

  1. ขัน้สรา้งความสนใจ (Engagement) เป็นการนําเขา้สู่บทเรยีนหรอืเรือ่งทีส่นใจ ซึง่อาจ

เกดิขึน้เองจากเรือ่งทีส่งสยั หรอืจากความสนใจของตวันกัเรยีนเอง หรอืเกดิจากการอภปิรายภายใน

กลุ่มเรือ่งทีน่่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทีก่ําลงัเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้  หรอืเป็นเรือ่งทีเ่ชื่อมโยงกบั

ความรูเ้ดมิทีเ่พิง่เรยีนมาแลว้ เป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนสรา้งคาํถาม กําหนดประเดน็ทีจ่ะศกึษา ใน

กรณทีีย่งัไมม่ปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสื่อต่างๆ หรอืเป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอ

ประเดน็ขึน้มาก่อนแต่ไมค่วรบงัคบัใหน้กัเรยีนยอมรบัประเดน็ทีค่รกูําลงัสนใจเ ป็นเรือ่งทีจ่ะใชศ้กึษา  

เมือ่มคีาํถามทีน่่าสนใจและนกัเรยีนส่วนใหญ่ยอมรบัใหเ้ป็นประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา  จงึรว่มกนั

กําหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอยีดของเรือ่งทีศ่กึษาใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้  อาจรวมทัง้การ

รวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดมิหรอืความรูจ้ากแหล่งต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหนํ้าไปสู่ความเขา้ใจเรือ่ง 

หรอืประเดน็ทีจ่ะศกึษามากขึน้ และมแีนวทางในการสาํรวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

  2. ขัน้สาํรวจและคน้หา (Exploration) เมือ่ทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจ

ศกึษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ใหม้กีารวางแผนกําหนดแนวทางในการสาํรวจตรวจสอบตัง้สมมตฐิาน  

กําหนดทาง เลอืกทีเ่ป็นไปได้ ลงมอืปฏบิตั ิเพื่อรวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ต่างๆ 

วธิกีารตรวจสอบทาํไดห้ลายวธิ ีเช่น ทาํการทดลอง ทาํกจิกรรมภาคสนาม การใชค้อมพวิเตอร ์ 

การศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิหรอืแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอที่จะ

นําไปใชใ้นขัน้ต่อไป 

  3. ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ (Explanation) เมือ่ไดข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอต่อการสาํรวจ

ตรวจสอบแลว้ จงึนําขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรปุผล และนําเสนอผลทีไ่ดใ้นรปูต่างๆ 

เช่น บรรยายสรปุ สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตร์ หรอืวาดรปู สรา้งตาราง ฯลฯ การคน้พบในขัน้น้ี

เป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โตแ้ยง้กบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวห้รอืไมเ่กีย่วขอ้ง

กบัประเดน็ทีก่ําหนดไว้ แต่ผลทีไ่ดจ้ะอยูใ่นรปูแบบใดกส็ามารถสรา้งความรูแ้ละช่วยใหเ้กดิการ

เรยีนรูไ้ด้ 

  4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนําความรู้ทีส่รา้งขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ 

หรอืแนวคดิทีไ่ดค้น้ควา้เพิม่เตมิหรอืนําแบบจาํลองหรอืขอ้สรปุทีไ่ดไ้ปใชอ้ธบิายสถานการณ์หรอื

เหตุการณ์อื่นๆ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้ากแสดงว่าขอ้จาํกดัน้อย ซึง่จะช่วย เชื่อมโยงกบัเรือ่ง

ต่างๆ ทาํใหเ้กดิความรูก้วา้งขวางขึน้ 
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  5. ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการต่างๆ  ว่า

นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยา่งไร มากน้อยเพยีงใด จากนัน้จงึนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งอื่นๆ 

การนําความรู ้ ไปใชอ้ธบิายหรอืประยกุตใ์ชก้บัเหตุการณ์หรอืเรือ่งอื่นๆ   

 
ภาพประกอบ 6 วฎัจกัรการสบืเสาะหาความรู้ 

 

 ทีม่า : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2544). คู่มอืการจดัการ 

        เรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์. หน้า 80. 

 

9.ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ 

 ใชเ้วลาทัง้ในหอ้งเรยีน และนอกหอ้งเรยีน  จาํนวน  52  คาบๆ ละ  50 นาท ี

 

10.ส่ือประกอบการเรียนรู้   

1.  แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้น 

แหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

(สาํหรบัครผููส้อน) 

2.  คู่มอื และเอกสารประกอบการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการที ่

เน้นแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลาย (สาํหรบันกัเรยีน) 

3. อุปกรณ์ตามแผนการจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละแผน 

 

11.การวดัและประเมินผล 

  การวดัผลและประเมนิผลในหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาแบบบรูณาการทีเ่น้นแหล่งเรยีนรู้        

นอกหอ้งเรยีนในจงัหวดัภเูกต็เพื่อส่งเสรมิการรูส้ ิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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จะใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย ทัง้จากการสงัเกตการทาํกจิกรรม   การนําเสนองาน  ผลงานของ

นกัเรยีน  และใบกจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรู้  โดยใหส้มาชกิในกลุ่ม   หวัหน้ากลุ่ม  ครผููส้อน  

และผูเ้รยีน เป็นผูป้ระเมนิ  ซึง่การวดัและประเมนิผลจะดาํเนินควบคู่ไปกบัการจดักระบวนการเรยีนรู้

ซึง่แบ่งเป็น  3 ระยะ คอื 

1.  การวดัและประเมนิผลก่อนเรยีน  เป็นการวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้นต่อไปน้ี  คอื ดา้น 

ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม   ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอ

สิง่แวดลอ้ม ของนกัเรยีนก่อนเรยีนดว้ยหลกัสตูรฯทีพ่ฒันาขึน้ 

2. การวดัและประเมนิผลระหว่างเรยีน  เป็นการวดัความรู ้ความสามารถ ของนกัเรยีนใน 

คุณลกัษณะต่างๆ ระหว่างขัน้ตอนของ การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ เช่น  จากการสงัเกตพฤตกิรรม   

การทาํกจิกรรม  การถาม - ตอบคาํถาม  เป็นตน้   

3. การวดัและประเมนิผลหลงัเรยีน  เป็นการวดัและประเมนิผลการรูส้ ิง่แวดลอ้มในดา้น 

ต่อไปน้ี  คอื ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม   ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม  และดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึ

ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนหลงัเรยีนจบหลกัสตูร  เพื่อเป็นการบ่งชีถ้งึผลของการจดัการ

เรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ  

 

1. รองศาสตราจารย ์มณัฑนา  นวลเจรญิ ขา้ราชการบาํนาญ 

2. รองศาสตราจารย ์สมชาย  สกุลทบั  ขา้ราชการบาํนาญ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุมาพร  มณุแีนม สาขาวชิาสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

คณะการจดัการสิง่แวดล้อม 

     มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิตยา  สงัขนนัท ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  

     คณะวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ 

5. อาจารย ์ดร.ณลัลกิา  โตจนิดา  สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 

6. อาจารย ์ดร.สมรกัษ์ รอดเจรญิ  สาขาวชิาวทิยาศาสตรช์วีภาพ 

     คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง 

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั   

     วทิยาเขตตรงั 

7. ครศูศธิร  ฉายกลิน่   ขา้ราชการบาํนาญ  

8. ครดูวงพร  กุลวรางกูล   คร ูวทิยฐานะ ชาํนาญการพเิศษ 

     หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

     โรงเรยีนกะทูว้ทิยา อ.กะทู ้จ.ภเูกต็  

หมายเหต ุ 

1. การประเมนิความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูร ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญในลาํดบั 

     ที ่1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8 

2. การประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู ้ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญในลาํดบัที ่1, 2, 4, 7  

     และ 8 

3. การประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญในลาํดบัที ่1, 2, 4, 5,  

     7 และ 8 

4. การประเมนิความสอดคลอ้งของแบบวดัความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ  

     ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 1, 2, 4, 7 และ 8 

5. การประเมนิความเหมาะสมของคูม่อืประกอบกจิกรรมการเรยีนรู ้ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญในลาํดบัที ่4, 7  

     และ 8 
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ภาคผนวก ง 

ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 

 

1. แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

3. แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

4. แผนการจดัการเรยีนรู้ 

5. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 
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ตวัอย่างแบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม   

(ด้านความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม) 

 

1. สงัคมศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 

1. สมมตวิ่าแผนทีต่ําบลเทพกระษตัร ี ใช้มาตราส่วน 1:50,000  มคีลองธรรมชาตเิสน้หน่ึงวดั

ความยาวในแผนทีไ่ด ้ 7 เซนตเิมตร  จงหาว่าคลองเสน้น้ีมคีวามยาวจรงิเท่าไร    

ก. 3.5  กโิลเมตร 

ข. 7   กโิลเมตร 

ค. 10.5 กโิลเมตร 

ง. 35  กโิลเมตร 

 

2. อนุสญัญาไซเตส (CITES) เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใดมากทีสุ่ด   

ก. การควบคุมการคา้ระหว่างประเทศเกีย่วกบัสตัวป์า่และพชืปา่ทีใ่กลส้ญูพนัธุ์ 

ข. เพื่อลด และยกเลกิการใชส้ารเคมทีีใ่ชใ้นวงการอุตสาหกรรมทีเ่ป็นตวัทาํลายชัน้โอโซน 

ค. ควบคุมการขนส่งสารเคมอีนัตรายขา้มพรมแดน และควบคุมการกําจดักากของเสยี

อนัตราย 

ง. ควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศในอยูใ่นระดบัทีจ่ะไมก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อ

ชัน้บรรยากาศของโลก 

 

2. วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดล้อม 

1. “เป็นระบบนิเวศทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณทีม่น้ํีาท่วมขงัและเกดิการทบัถมของซากอนิทรยี์

โดยเฉพาะใบไม ้ทาํใหด้นิและน้ํามสีภาพเป็นกรด น้ํามสีน้ํีาตาลอ่อน ”  จากคาํกล่าวน้ี

นกัเรยีนคดิว่าสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศใดมากทีสุ่ด      

ก. ระบบนิเวศปา่พรุ 

ข. ระบบนิเวศปา่ชายเลน 

ค. ระบบนิเวศชายฝัง่ทะเล 

ง. ระบบนิเวศปา่ชายหาด 

 

2. ขอ้ใดเป็นปจัจยัสาํคญัทีสุ่ดในการกําหนดการแบ่งเขต  พนัธุไ์ม ้หรอืสตัวน้ํ์าในปา่ชายเลน   

ก. น้ําขึน้-น้ําลง 

ข. ความเคม็ของน้ํา 

ค. คลื่นและกระแสน้ํา 

ง. ลกัษณะภมูอิากาศ 



244 

 

3. ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นปญัหาสาํคญัของปา่พรทุางภาคใต้  

ก. สภาพดนิมคีวามแหง้แลง้   

ข. การเผาปา่เพื่อยดึครองพืน้ที ่

ค. ชาวบา้นเขา้ไปหาของปา่มาขาย 

ง. การเกบ็พชื และจบัสตัวม์าทาํอาหารในครวัเรอืน 

 

2. หลายคนกงัวลว่าภาวะโลกรอ้นอาจนําไปสู่การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของโลก  ขอ้ความใด

ต่อไปน้ีเป็นความจรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะโลกรอ้น    

ก. ภาวะโลกรอ้นส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม 

ข. ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดใ์นบรรยากาศเพิม่ขึน้ 

ค. ปรมิาณของคารบ์อนไดออกไซด ์ และการเปลีย่นแปลงของอุณหภมูิ 

มคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง 

ง. ทัง้   ก  ข  และ  ค ถูกตอ้ง 
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ตวัอย่างแบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม  

(ด้านเจตคติต่อส่ิงแวดล้อม) 

 

คาํช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบบันี้ จดัทาํขึน้เพือ่ทีจ่ะศกึษาเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน  โดยไมม่ผีลใดๆ 

ต่อคะแนนในวชิาต่างๆ ทีน่กัเรยีนกาํลงัเรยีนอยูใ่นภาคเรยีนนี้   จงึขอความรว่มมอืจากนกัเรยีน

ทกุคน  ไดต้อบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจรงิ 

2. แบบสอบถามนี้ไมม่ขีอ้ใดถกูหรอืผดิ  เป็นเพยีงแต่ความจรงิของนกัเรยีนเทา่นัน้ ขอใหต้อบ

แบบสอบถามนี้อยา่งจรงิใจทีส่ดุ   โดยทาํเครือ่งหมาย  /  ลงในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ทีแ่ทจ้รงิ

ของนกัเรยีน 

 

ข้อ

ท่ี 
ข้อความ 

ความคิดเหน็ 

เห
น็

ด้
วย

อย
่ าง

ยิ่ง
 

(5
) 

เห
น็

ด้
วย

 

(4
) 

เฉ
ยๆ

 

(3
) 

ไม
่ เห

น็
ด้

วย
 

(2
) 

ไม
่ เห

น็
ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

(1
) 

มาตรวดัท่ี 1 ความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ 

1. 
ฉนัชอบท่องเทีย่วตามชนบท เช่นการเดนิปา่ 

หรอืเทีย่วตามทอ้งทุ่ง 
     

.. ……………………………………………..      

6. 
ฉนัรูส้กึสบายใจเมื่ออยูท่่ามกลางความเงยีบสงบ

ของธรรมชาต ิ
     

มาตรวดัท่ี 2 การสนับสนุนเก่ียวกบันโยบายด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

1. 

เพื่อความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิฉนัคดิ

ว่ารฐับาลควรควบคุมปรมิาณ หรอือตัราการใช้

วตัถุดบิจากธรรมชาต ิ

     

…. ……………………………………………..      

6. เพื่อป้องกนัการเกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มฉนัคดิ

ว่ารฐับาลควรมกีารปรบัปรุง หรอือกกฎหมายใน

การควบคุมการปล่อยมลพษิ 
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ข้อ

ท่ี 
ข้อความ 

ความคิดเหน็ 

เห
น็

ด้
วย

อย
่ าง

ยิ่ง
 

(5
) 

เห
น็

ด้
วย

 

(4
) 

เฉ
ยๆ

 

(3
) 

ไม
่ เห

น็
ด้

วย
 

(2
) 

ไม
่ เห

น็
ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

(1
) 

มาตรวดัท่ี 3  แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

1. 

เหตุผลสาํคญัในการดแูล และรกัษาความสะอาด

ของแหล่งน้ํา และชายฝ ัง่ทะเล คอืเพื่อใหม้ี

สถานทีส่าํหรบัการเล่นกฬีาทางน้ํา 

     

… ……………………………………………...      

6. 

สิง่ทีท่าํใหฉ้นัมคีวามเป็นห่วงมากทีส่ดุเกีย่วกบั

การทาํลายปา่ชายเลน คอืทาํใหข้าดแหล่ง

อนุบาลสตัวน้ํ์าวยัอ่อน 

     

มาตรวดัท่ี 4 การคกุคามส่ิงแวดล้อม  

1. 

ฉนัคดิว่าถา้มนุษยม์กีารทาํลาย

ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งต่อเน่ืองจะทาํใหเ้กดิ

การสญูเสยีความสมดุลในระบบนิเวศ 

     

… ……………………………………………..      

6. 
ฉนัเชื่อว่ามนุษยเ์ป็นสาเหตุสาํคญัในการทาํลาย

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
     

มาตรวดัท่ี 5  ความห่วงใยในธรรมชาติและดลุยภาพของส่ิงแวดล้อม 

1. 
การทีฉ่นัคดิว่าธรรมชาตมิคีุณค่าสาํหรบั ตวัมนั

เองเป็นสิง่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
     

… ……………………………………………...      

6. 
ฉนัรูส้กึว่าเป็นเรื่องปกตเิมื่อฉนัไดเ้หน็

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตถิูกทาํลาย 
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ตวัอย่างแบบวดัการรู้ส่ิงแวดล้อม  

(ด้านพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม) 

 

คาํช้ีแจง    

แบบสอบถามฉบบันี้เป็นการวดัพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน  ซึง่

ประกอบดว้ยมาตรวดั   5  ดา้น   ใหน้กัเรยีนอา่นคาํถามใหล้ะเอยีดและเลอืกคาํตอบทีด่ทีีส่ดุ   โดยทาํ

เครือ่งหมายวงกลม (O) ลอ้มรอบตวัเลขทีต่รงกบัคาํตอบของนกัเรยีนในแต่ละขอ้คาํถาม  ซึง่ทางดา้น

ซา้ยมอืเป็นคาํตอบทีน่กัเรยีนคดิว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้มคีวามสาํคญัต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มมากน้อย

เพยีงใดโดย 

1 =  ไมม่คีวามสาํคญัเลย 

2 =  คอ่นขา้งสาํคญั 

3 =  มคีวามสาํคญั 

4 =  มคีวามสาํคญัมาก  

สว่นดา้นขวามอืเป็นคาํตอบทีน่กัเรยีนคดิว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้นกัเรยีนจะทาํไดใ้นระดบัใดโดย  

 1 =  ไมค่ดิจะทาํ  

 2 =  ไมแ่น่ใจ  

 3 =  อยากจะทาํ  

 4 =  ทาํบางครัง้ 

 5 =  ทาํแน่นอน 

ความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อ 

การแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรมท่ีพึงปฎิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

การแสดงพฤติกรรม

ของนักเรียน 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

ไม่
มี

ค
วา

ม
สาํ

ค
ญั

เล
ย 

ค่
อน

ข้า
งส

าํค
ญั

 

มี
ค

วา
ม

สาํ
ค

ญั
 

มี
ค

วา
ม

สาํ
ค

ญั
ม

าก
 

ไม่
คิ

ด
จะ

ท
าํ 

ไม่
แน่

ใจ
 

อย
าก

จะ
ท

าํ 

ท
าํบ

าง
ค

รัง้
 

ท
าํแ

น่
น

อน
 

มาตรวดัท่ี 1 การฟ้ืนฟทูรพัยากรและการจดัการของเสีย 

1 2 3 4 
1. ใชผ้ลติภณัฑจ์าํพวกแกว้แทนถว้ยกระดาษ  หรอืใชผ้า้เชด็ปาก แทน

กระดาษเชด็ปาก   หรอืใชผ้า้เชด็หน้าแทนกระดาษทชิช ู  เป็นตน้ 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 …………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 
5. มกีารคดัแยกขยะก่อนทิง้โดยแบ่งเป็นขยะทีส่ามารถรไีซเคลิ และไม ่

    สามารถรไีซเคลิได ้
1 2 3 4 5 
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แบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

ความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อ 

การแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

การแสดงพฤติกรรม

ของนักเรียน 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

ไม่
มี

ค
วา

ม
สาํ

ค
ญั

เล
ย 

ค่
อน

ข้า
งส

าํค
ญั

 

มี
ค

วา
ม

สาํ
ค

ญั
 

มี
ค

วา
ม

สาํ
ค

ญั
ม

าก
 

ไม่
คิ

ด
จะ

ท
าํ 

ไม่
แน่

ใจ
 

อย
าก

จะ
ท

าํ 

ท
าํบ

าง
ค

รัง้
 

ท
าํแ

น่
น

อน
 

มาตรวดัท่ี 2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

1 2 3 4 1. ปิดสวทิซ์ไฟทุกครัง้หลงัเลกิใชง้าน 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 ……………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5.  ร่วมกจิกรรมปลกูปา่ชายเลนในชุมชน หรอืกบัหน่วยงานต่างๆ  1 2 3 4 5 

มาตรวดัท่ี 3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1 2 3 4 1. ลดปรมิาณการใช ้หรอืการบรโิภคทรพัยากรธรรมชาต ิ 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 …...…………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 
5. ไมซ่ื้อผลติภณัฑท์ีท่าํจากชิน้ส่วนของพชืหรอืสตัวป์า่หายาก  เช่น   

    กลว้ยไมป้า่ งาชา้ง  กระ (กระดองเต่า)   เป็นตน้ 
1 2 3 4 5 

มาตรวดัท่ี 4  การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพิษทางอากาศ 

1 2 3 4 
1. เดนิทางไปโรงเรยีนดว้ยรถโดยสารประจาํทางแทนการใหผู้ป้กครอง

ไปส่ง หรอืแทนการขีร่ถมอเตอรไ์ซต์ไปเอง   
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 ……………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5. ไมเ่ผาขยะในบรเิวณบา้น หรอืในเขตชุมชน 1 2 3 4 5 

มาตรวดัท่ี 5  การปฏิบติัทางทางสงัคม / กฎหมาย 

1 2 3 4 

1. ใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีป่า่ไม ้หรอืเจา้หน้าทีข่องอุทยานแห่งชาติ

ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบเกีย่วกบัปา่ไม ้หรอืกฎระเบยีบของ

อุทยานแห่งชาต ิ

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 ……………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 

5. แจง้ใหเ้จา้หน้าทีท่ราบเมือ่พบผูก้ระทาํความผดิเกีย่วกบัทรพัยากร  

    ธรรมชาต ิเช่น  การลกัลอบตดัไม ้ หรอื การล่าสตัวป์า่ในพืน้ทีป่า่สงวน   

    หรอืในเขตอุทยานแห่งชาต ิเป็นตน้ 

1 2 3 4 5 
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แบบสอบถาม 

ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรฯ  

คาํช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบบัน้ี ไมม่ผีลใดๆ ต่อคะแนนในวชิาต่างๆ ทีน่กัเรยีนกําลงัเรยีนอยูใ่นภาค 

เรยีนน้ี   จงึขอความรว่มมอืจากนกัเรยีนทุกคน  ไดต้อบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจรงิ  

2. แบบสอบถามน้ีไมม่ขีอ้ใดถูกหรอืผดิ  เป็นเพยีงแต่ความจรงิของนกัเรยีนเท่านัน้ ขอให้

ตอบแบบสอบถามน้ีอยา่งจรงิใจทีสุ่ด โดยทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ทีแ่ทจ้รงิ

ของนกัเรยีน 

ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ   [    ]    ชาย   [   ]  หญงิ 

แผนการเรยีน  [   ]  วทิยาศาสตร ์– คณติศาสตร ์

   [   ]  แผนการเรยีนอื่นๆ  (ระบุ……………………………) 

ข้อท่ี ข้อความ 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

 ด้านเน้ือหา/สาระการเรียนรู ้      

1. เน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน      

2. เน้ือหามคีวามทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์      

… …………………………………………………………...      

5. เน้ือหาสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้      

 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้      

6 
กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย  น่าสนใจ และ

ชวนใหต้ดิตาม 

   
  

7 
กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนร่วมมอืกนัเรยีนรู้

และทาํงานร่วมกนั 

   
  

…. …………………………………………………………...      

16 
ไดม้โีอกาสในการซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากคร ูหรอื

จากวทิยากร   
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แบบสอบถามความคดิเหน็ (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ข้อความ 

ความคิดเหน็ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ท่ีสุด 

(1) 

 ด้านส่ือการเรียนรู ้และแหล่งเรียนรู ้      

17. สือ่ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้      

18. 
สือ่ต่างๆ ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหา/สาระการเรยีนรู้

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

   
  

…. …………………………………………………………..      

21. 
แหล่งเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการ

เรยีนรู ้

   
  

 ด้านการวดัและประเมินผล      

22. 
นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการประเมนิผลงานของตนเอง

และของเพื่อน 

   
  

…. ………………………………………………………….      

26. 
การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเน้ือหา/สาระการ

เรยีนรู ้

   
  

 

ความคิดเหน็อ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้

 

แผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 14 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : ท่องแหล่งน้ําสชีา “ปา่พรบุา้นไมข้าว”  ชัน้  มธัยมศกึษาปี

ที ่5 

เร่ือง ระบบนิเวศปา่พรบุา้นไมข้าว      เวลา  250  นาท ี 

       ( 5 คาบ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาํคญั 

พร ุคอืพืน้ทีชุ่่มน้ําซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงทางธรณสีณัฐานชายฝ ัง่ทะเลทีย่กตวัสงูขึน้ 

ซึง่ประกอบดว้ยทีลุ่่มตํ่าน้ําท่วมขงัตลอดปี หรอืเกอืบตลอดปี ทาํใหม้คีวามแตกต่างไปจากระบบ

นิเวศอื่นๆ  ประกอบดว้ยปา่ไมไ้มผ่ลดัใบ  พชืพรรณในปา่พรสุ่วนใหญ่ไดป้รบัตวัใหม้โีครงสรา้ง

พเิศษ เพื่อดาํรงชพีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มได ้เช่นโคนตน้มพีพูอน ระบบรากแกว้สัน้ แต่มรีากแขนงแผ่

กวา้งแขง็แรง  มรีะบบรากพเิศษ หรอืระบบรากเสรมิ  เช่นรากคํ้ายนั ช่วยในการพยงุลาํตน้ทีข่ ึน้อยู่

บนซากพชืหรอืพที (Peat) ทีท่บัถมกนัหนากว่า 50 เซนตเิมตร  

 ดนิในปา่พรจุดัอยูใ่นประเภท ดนิอนิทรยี ์(Organic Soil) ตามระบบอนุกรมวธิานทาง

ปฐพวีทิยา เป็นดนิทีม่อีนิทรยีวตัถุสะสมอยู่เป็นจาํนวนมากจนเป็นชัน้หนา น้ําทีท่่วมขงัในพรเุป็น 

น้ําจดื (Fresh water) มสีภาพเป็นกรด ค่า pH อยูร่ะหว่างระหว่าง 4.5 - 6.0   

การเปลีย่นแปลงแทนทีข่องสงัคมปา่พร ุ เมือ่เวลาผ่านไปนบัรอ้ยปี แอ่งน้ําเริม่ตืน้เขนิขึน้ ทาํ 

ใหพ้ชืพรรณไมน้ํ้า พวกหญา้ กก และ พชืลม้ลุกต่างๆ สามารถเจรญิเตบิโตได ้ เมือ่พชืเหล่านัน้ตาย

ทบัถมกนั จะยอ่ยสลายไดช้า้เน่ืองจากอยูใ่ตภ้าวะน้ําท่วมขงั  เวลาผ่านไปนานเขา้การทบัถมของ

ซากพชืและดนิอนิทรยีม์มีากยิง่ขึน้ ทาํใหพ้ชืจาํพวกไมย้นืตน้ ไมพุ้่ม เจรญิงอกงามเกดิขึน้ทดแทน

สงัคมพชืหญา้ กก เน่ืองจากตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในตอนหลงัมคีวามสามารถมากกว่าจงึเขา้มาแทนที่

ตน้ไมเ้ดมิ ทีเ่รยีกกนัว่าการเปลีย่นแทนทีต่ามธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงแทนทีเ่ป็นไปจนกระทัง่

กลายเป็นสงัคมพชืปา่ไม ้ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

 พรบุา้นไมข้าวเป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีม่คีวามสาํคญัระดบัชาต ิ เป็นแหล่งกํา เนิดความ

หลากหลายทางชวีภาพทีส่าํคญัทัง้ทางดา้นพรรณไม ้และสตัวช์นิดต่างๆ  เป็นแหล่งอํานวย

ประโยชน์ต่อมนุษย ์ เป็นทีอ่าศยัของสตัวป์า่นานาชนิด และยงัเป็นแหล่งใหข้อ้มลูดา้นการ

ววิฒันาการของสงัคมพชื การเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา  และการเปลีย่นแปลงสภาพดนิฟ้าอากาศ

ของทอ้งถิน่  
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2. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
1. อธบิายการเกดิปา่พร ุและการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องระบบนิเวศปา่พรุ 

2. มทีกัษะการสาํรวจ  การสงัเกต  การใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์และเครือ่งมอืทาง  

วทิยาศาสตรใ์นการเกบ็ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางชวีภาพ และการศกึษาความ

หลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่พรุ 

3. อภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ   สภาพแวดลอ้ม 

ทางชวีภาพ  ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้มในระบบ

นิเวศปา่พรุ 

4. มทีกัษะการสบืคน้ขอ้มลู  การออกแบบและสรา้งสรรคร์ปูแบบการนําเสนอผลงานเกีย่วกบั 

ระบบนิเวศทีส่นใจ 

 

3. เน้ือหา/สาระการเรียนรู้ 

1. การเกดิปา่พร ุและการเปลีย่นแปลงแทนที่  (วทิยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา) 

2. การเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทางภมูศิาสตร ์ (สงัคมศกึษา) 

3. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และชวีภาพของปา่พร ุ (วทิยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา) 

4. ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม 

     (วทิยาศาสตร)์ 

 

4. ส่ือการเรียนรู้ 

    1. คลปิวดีโิอเกีย่วกบัระบบนิเวศปา่พรุ 

    2. อุปกรณ์ตามใบกจิกรรม 1-3 

    3. ใบกจิกรรม และใบความรู ้ตามกจิกรรมที ่1-3 

4. ปา่พรบุา้นไมข้าว  อําเภอถลาง  จงัหวดัภเูกต็ 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 การสร้างความสนใจ (20  นาที) 

5.1.1 ครทูบทวนความรูเ้ดมิเกีย่วกบัระบบนิเวศธรรมชาต ิทัง้ปา่ชายเลน     

ปา่ดบิชืน้  และใหน้กัเรยีนดคูลปิวดีโิอเกีย่วกบัปา่พรุเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรยีนรูเ้ร ือ่ง ระบบนิเวศ 

ปา่พรบุา้นไมข้าว 

5.1.2 ครแูนะนําวทิยากรชาวบา้นผูรู้เ้ร ือ่งปา่พรใุนทอ้งถิน่ใหน้กัเรยีนรูจ้กั  และ 

ชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ  เกีย่วกบัการทาํกจิกรรม  เช่น  จดุประสงคข์องการทาํกจิกรรม  และ

ขอ้ตกลงต่างๆ เป็นตน้ 

 



253 

 

5.2 การสาํรวจและค้นหา (120  นาที) 

5.2.1 วทิยากรชาวบา้นเล่าเรือ่งการเกดิปา่พร ุพรอ้มเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน 

ซกัถามขอ้สงสยั 

5.2.2 นกัเรยีนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5−6 คน  เพื่อศกึษาระบบนิเวศปา่พรบุา้นไม้ 

ขาว ตามใบกจิกรรมที ่1-3  โดยมคีร ูและวทิยากรชาวบา้นเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกต่างๆ แก่

นกัเรยีน  

5.2.3  แต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษา และอภปิรายกลุ่มยอ่ย แลว้สรปุเป็นงานของ 

กลุ่มตนเอง   

 

5.3 การอธิบายและลงข้อสรปุ (50  นาที) 

5.3.1 แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศกึษากจิกรรม 

5.3.2 นกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรม 

5.3.3 คร ู วทิยากรชาวบา้น และนกัเรยีนรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัระบบนิเวศ 

ปา่พรบุา้นไมข้าว 

 

5.4 การขยายความรู้ (20 นาที) 

5.4.1 ใหแ้ต่ละคนสรปุความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาระบบนิเวศปา่พรบุา้นไม้

ขาวในรปูของผงัความคดิ (Mind map)  

 

5.5 การประเมินผล  (40  นาที) 

5.5.1 สงัเกตจากการเขา้รว่มกจิกรรม  การปฏบิตักิจิกรรม  และการนําเสนอ 

งาน 
5.5.2 ทดสอบความเขา้ใจในเน้ือหาโดยการใหต้อบคาํถามตามใบกจิกรรมที ่4 

 (ฝึกสมองประลองยทุธ)์ 

5.5.3 การเขยีนบนัทกึตามกจิกรรมที ่5 (คาบน้ีมเีรือ่งเล่า) เพื่อสรปุความ 

คดิเหน็หรอืความรูส้กึในประเดน็ต่างๆ เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู ้    
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6. การวดัและประเมินผล 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการวดั/เคร่ืองมือ เกณฑก์ารผา่น 

1. อธบิายการเกดิพร ุและการ 

เปลีย่นแปลงแทนทีข่องระบบนิเวศ 

ปา่พร ุ

- ผลการบนัทกึกจิกรรม และ

การนําเสนอ 

- แบบทดสอบตามกจิกรรม

ฝึกสมองประลองยทุธ ์

- ผงัความคดิ (mind map) 

- นกัเรยีนทาํกจิกรรม

ถูกตอ้งอยา่งน้อยรอ้ยละ 

60 

- นกัเรยีนมผีลการ

ประเมนิในระดบั 3 ขึน้ไป 

(จาก 5 ระดบั) 

2.  มทีกัษะการสาํรวจ  การสงัเกต   

การใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์และ

เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรใ์นการเกบ็

ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

และทางชวีภาพ และการศกึษาความ

หลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่พร ุ

- สงัเกตขณะนกัเรยีนทาํ

กจิกรรม (แบบประเมนิ

การทาํกจิกรรม) 

 

- นกัเรยีนไดค้ะแนนตัง้แต่ 

6 คะแนนขึน้ไป (จาก 

10) 

3. อภปิรายและแลกเปลี่ยนความ 

คดิเหน็เกีย่วกบัสภาพ แวดลอ้มทาง

กายภาพ  สภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ  

ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และ

ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบั

สิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศปา่พร ุ

- สงัเกตการแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็   

 

- ผงัความคดิ (แบบประเมนิ

ผงัความคดิ) 

 

- แบบทดสอบตามกจิกรรม

ฝึกสมองประลองยทุธ ์

- มกีารแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็กบัเพื่อน (ถาม-

ตอบ) อยา่งน้อย 2 ครัง้ 

- นกัเรยีนมผีลการ

ประเมนิในระดบั 3 ขึน้ไป 

(จาก 5 ระดบั) 

- นกัเรยีนทาํกจิกรรม

ถูกตอ้งอยา่งน้อยรอ้ยละ 

60 

 

7. ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวข้อง  

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 

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

ส 5.1 ม.4-6/1, และ ส 5.1 ม.4-6/3 
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หมายเหตุ 
1. ครสูามารถแนะนําใหน้กัเรยีนทาํกจิกรรมที ่1 – 3 ไปพรอ้มๆ กนั (เพื่อประหยดัเวลา)   

2. สิง่ทีต่อ้งเตรยีมล่วงหน้า 

2.1 ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัเตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัใชใ้นแต่ละกจิกรรม  

2.2 ครคูวรไปดสูถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูล้่วงหน้า และทดลองทาํกจิกรรมดกู่อน 

2.3 ทาํหนงัสอืขออนุญาตผูป้กครองนกัเรยีน 

2.4 ประสานไปยงัหน่วยงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อขออนุญาตนํานกัเรยีนศกึษา ณ 

แหล่งเรยีนรู ้

2.5 ประสานเรือ่งรถ  อาหารกลางวนั  และเครือ่งดื่ม 

2.6 เตรยีมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  และชุดยาสามญัประจาํบา้น  

2.7 แฟ้มประวตัสิ่วนตวัของนกัเรยีนทุกคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 

2.8 ทาํประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัครแูละนกัเรยีนทุกคนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
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บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลการจดัการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ปัญหา/ อปุสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 แนวทางแก้ไข 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

         ลงชื่อ……………………………………… 

(ผูส้อน) (……………………………………..) 

         

                                ……..…./…………../………..…. 
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กิจกรรมท่ี 1 

เร่ือง  จดุกาํเนิดก่อเกิดป่าพรุ 

 

คาํช้ีแจง  

1. แต่ละกลุ่มเลอืกหวัหน้ากลุ่ม  

2. เลอืกพืน้ทีบ่รเิวณปา่พรเุพื่อกําหนดจดุศกึษา  วาดแผนผงั หรอืแผนทีป่ระกอบ  พรอ้มระบุ

พกิดัทางภมูศิาสตร ์(ใช ้GPS เพื่อบอกพกิดัทางภมูศิาสตร)์  

3. ศกึษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และชวีภาพของปา่พรบุรเิวณจดุทีศ่กึษา (เป็นการสงัเกต

สภาพทัว่ไป  เช่น  ลกัษณะดนิ  สขีองน้ํา  ลกัษณะของพชื สตัว ์หรอืสิง่มชีวีติอื่นๆ ทีพ่บ  

   เป็นตน้   ซึง่อาจศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากใบความรู)้ 

4. นกัเรยีนออกแบบการบนัทกึผลการทดลองไดอ้ยา่งอสิระ 

 

จดุประสงค ์

1. เพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจการเกดิปา่พร ุการเปลีย่นแปลงแทนที ่ และการเปลีย่นแปลงของพืน้ที ่ 

 ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทางภมูศิาสตร ์

2. เพื่อฝึกทกัษะการสาํรวจ  การสงัเกต  การใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์และเครือ่งมอืทาง 

    วทิยาศาสตรใ์นการเกบ็ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางชวีภาพของปา่พร ุ

ประเดน็การอภิปรายกลุ่ม 

- การเกดิปา่พรุ และการเปลีย่นแปลงแทนที่ หรอืการเปลีย่นแปลงของพืน้ที่บรเิวณปา่พรุ  

- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และชวีภาพบรเิวณปา่พรุ  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 2 

เร่ือง   จากน้ําและดินสู่ถ่ินกาํเนิดเกิดชีวิต  

 

คาํช้ีแจง  

1. แต่ละกลุ่มออกแบบการบนัทกึผลการทดลองเอง 

   

จดุประสงค ์

     1. ฝึกทกัษะการสาํรวจ  การสงัเกต  การใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์และเครือ่งมอืทาง 

วทิยาศาสตรใ์นการเกบ็ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในปา่พร ุ

2. อภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในระบบนิเวศ 

ปา่พรุ 

 

วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาคณุภาพน้ํา   

1.1 แต่ละกลุ่มศกึษาคุณภาพน้ําผวิดนิบรเิวณปา่พรบุา้นไมข้าว ในพารามเิตอรต่์อไปน้ี 

1.1.1 อุณหภมู ิ(Temperature) 

1.1.2 ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ํา (Dissolved Oxygen : DO) 

1.1.3 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 

1.1.1 อณุหภมิูของน้ํา (Temperature) 

อุณหภมูขิองน้ําเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลทัง้โดยตรงและทางออ้ม 

ต่อการดาํรงชวีติของสตัวน้ํ์า  จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํการตรวจสอบเพื่อหาความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

เป็นระยะๆ  ผลกระทบทีส่าํคญัต่อสิง่มชีวีติในน้ําทีม่อุีณหภมูสิงูขึน้ คอื ปรมิาณออกซเิจนละลายใน

น้ําจะมปีรมิาณลดลง 

 อปุกรณ์  

- เทอรโ์มมเิตอร ์ ทีม่คีวามละเอยีด 0.1 องศาเซลเซยีส 

 วิธีการ 

- กําหนดตําแหน่งทีจ่ะศกึษา  

- ตรวจวดัอุณหภมูขิองน้ําทีร่ะดบัผวิน้ํา โดยอ่านค่าทนัท ี(แต่ละจดุควรวดั 3  

ครัง้)  

- บนัทกึผล 
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1.1.2 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen : DO) 

               ค่าออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) เป็นค่าทีบ่อกถงึ 

ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ํา  ซึง่เป็นดชันีหน่ึงทีใ่ชบ้อกคุณภาพของน้ํา  ค่าน้ีขึน้กบัตวัแปรต่างๆ  

เช่น อุณหภมู ิปรมิาณฟอสเฟต และไนเตรท โดยทีอุ่ณหภมูสิงูปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในน้ําจะตํ่า  

และถา้ปรมิาณฟอสเฟตและไนเตรทสงู ปรมิาณออกซเิจนละลายมกัจะตํ่า เพราะสารทัง้สองทาํ ใหพ้ชื

น้ําเจรญิเตบิโตไดด้ี  พชืน้ําจะใชอ้อกซเิจนทีอ่ยูใ่นน้ํา  และเมือ่พชืน้ําตายจะกลายเป็นอาหารของ

แบคทเีรยีซึง่จะใชอ้อกซเิจนมากขึน้  นอกจากน้ี ความลกึกม็ผีลต่อปรมิาณออกซเิจนละลายดว้ย  จงึ

ตอ้งคาํนึงถงึเมือ่ตอ้งการวดัค่าออกซเิจนละลาย ค่าออกซเิจนละลายทีใ่ชม้หีน่วยเป็นมลิลกิรมัต่อลติร 

(mg/L) หรอืพพีเีอม็ (ppm)  (กรมควบคุมมลพษิ : ออนไลน์ )  โดยปกตแิลว้แหล่งน้ําทีส่ตัวน้ํ์า

ดาํรงชวีติอยูไ่ดน้ัน้มคี่า DO  ไมน้่อยกว่า 3 mg/L 

 อปุกรณ์ 

- ชุดทดสอบออกซเิจนละลายภาคสนาม (Dissolved Oxygen Field Test 

 Kit) 

 วิธีการ 

  

  

   

 

 

ตกัน้ําตวัอยา่งทีต่อ้งการทดสอบ

ปรมิาตร  15 ml  ลงในขวดเกบ็

ตวัอยา่ง (vial)   

นําสารเคมจีากขวดที ่1  เตมิลงไป

ในขวดเกบ็ตวัอยา่ง (vial )  จาํนวน 

5  หยด    (ดงัภาพประกอบ) 
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- นําสารเคมจีากขวดที ่2  เตมิลง

ไปในขวดเกบ็ตวัอยา่ง (vial )  

จาํนวน 5  หยด   

(ดงัภาพประกอบ)   

 

- นําฝาปิดขวดเกบ็ตวัอยา่ง  แลว้

พลกิขวดตวัอยา่ง 1 ครัง้  

(ดงัภาพประกอบ) 

 

 

- รอสงัเกตการเกดิตะกอนในขวด

เกบ็ตวัอยา่ง (น้ําจดืใชเ้วลา

ประมาณ 30  วนิาท ี สว่นน้ํา

ทะเล  ใชเ้วลาประมาณ 5  นาท)ี 

 

 

- เปิดฝาขวดตวัอยา่ง  แลว้นํา

สารเคมจีากขวดที ่3  เตมิลงไป

ในขวดเกบ็ตวัอยา่ง (vial) จาํนวน 

5  หยด  (ดงัภาพประกอบ)   

 

- นําฝาปิดขวดเกบ็ตวัอยา่ง  แลว้ 

พลกิขวดตวัอยา่ง 2 ครัง้  ตะกอนที่

เกดิขึน้จากขัน้ตอนกอ่นหน้านี้จะ

ละลาย  และเปลีย่นสเีป็นสมีว่ง -

แดง 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณออกซแิจนละลายน้ํากบัอุณหภมูใินน้ําจดื และน้ําทะเล  

 

ทีม่า : คาํแนะนําการใชชุ้ดทดสอบออกซเิจนละลายในน้ําของ  Tetra Test O2 

 

1.1.3 ความเป็นกรด-เบส (pH) 

   ค่าความเป็นกรด-เบส  เป็นการวดัปรมิาณความเขม้ขน้ของ 

ไฮโดรเจนออิอนทีม่อียูใ่นน้ํา  โดยมคี่าอยูใ่นช่วง 0-14  โดย pH 7  มคี่าความเป็นกลาง  pH มคี่าตํ่า

กว่า 7   แสดงความเป็นกรด  หากค่า pH มากกว่า 7 แสดงว่ามคีวามเป็นด่าง 

 

- เปรยีบทยีบสทีีเ่กดิขึน้กบักบัแถบสมีาตรฐาน (color  scale)   

เพือ่ประมาณ ปรมิาณของออกซเิจนทีล่ะลายในน้ําในหน่วย mg/L 

 

 



262 

 

 อปุกรณ์ 

- แถบวดัค่า pH   (pH 0-14, MERCK) 

 วิธีการ 

      กรณีผิวน้ํา 

- ใชแ้ท่งแกว้จุม่น้ําทีผ่วิน้ํามาแตะบนแถบวดัค่า pH 

- สงัเกตสทีีป่รากฎ (นําไปเทยีบกบัสมีาตรฐาน ดงัภาพประกอบ)  อ่านค่า 

และบนัทกึผล 

 
ภาพประกอบ  การเทยีบสคี่า pH  

ทีม่า : http://wehner.org/addison/canine/k9pph.htm 

2. การศึกษาและวิเคราะหส์มบติับางประการของดิน     

วิธีการ 

1. ศกึษาอุณหภมูขิองดนิ และอุณหภมูอิากาศ  โดยใชเ้ทอรโ์มมเิตอร์ 

2. สงัเกตสขีองดนิ 

3. ศกึษาค่าความเป็นกรด-เบส  โดยใชแ้ถบวดัค่า pH  

 เกบ็ตวัอยา่งดนิจากบรเิวณทีศ่กึษาทีร่ะดบัความลกึต่างๆ  กนั เช่นทีผ่วิดนิ  ทีร่ะดบั

ความลกึ  20  หรอื 50  เซนตเิมตร  เป็นตน้    

 ละลายดนิดว้ยน้ํากลัน่ในอตัราส่วนดนิ : น้ํา  เท่ากบั 1 : 1  แลว้วดัค่า pH ดว้ยแถบ

วดัค่า pH  

4. ศกึษาโครงสรา้งของดนิ  และชนิดของดนิ  โดยขดุดนิแลว้วางดนิตวัอยา่งทีย่งัไมถู่กรบกวน

ลงบนมอื สงัเกตดนิในมอืโดยละเอยีด และสงัเกตโครงสรา้งของดนิ  ซึง่โครงสรา้งของดนิมี

หลายรปูแบบ  (ศกึษาใบความรูเ้พิม่เตมิ) 
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 ประเดน็การอภิปรายกลุ่ม   

- ใหน้กัเรยีนนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํกจิกรรมมารว่มกนัอภปิรายในประเดน็ต่อไปน้ี  

  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

 คุณภาพน้ําบางประการ ทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ 

 สมบตับิางประการของดนิ  ทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 3 

 เร่ือง   ชีวิตหลากหลายเช่ือมสายสมัพนัธ์ 

 

 คาํช้ีแจง  

1. แต่ละกลุ่มกําหนดพืน้ทีเ่พื่อศกึษาความหลากหลายของสิง่มชีวีติในปา่พรุ 

1.1 ชนิดของพชื ใหบ้อกชื่อสามญั หรอืชื่อทอ้งถิน่ (เพื่อนําไปสู่การหาชื่อวทิยาศาสตร)์  

และบอกลกัษณะเด่นพชืนัน้ๆ  เช่น  ลกัษณะของลาํตน้  ราก  ใบ  ดอก และ ผล  เป็นตน้ (วาดรปู 

หรอืถ่ายภาพประกอบ) 

1.2 ชนิดของสตัวบ์นดนิ และสตัวใ์นดนิทีพ่บในปา่พรบุา้นไมข้าว ใหบ้อกชื่อสามญั หรอื 

ชื่อทอ้งถิน่ (เพื่อนําไปสู่การหาชื่อวทิยาศาสตร์ ) และบอกลกัษณะเด่นของสตั วน์ัน้ เช่น ลกัษณะ

รปูรา่ง ขนาด  ลกัษณะพฤตกิรรม  เป็นตน้ (วาดรปู หรอืถ่ายภาพประกอบ) 

1.3 หากพบสิง่มชีวีติอื่นๆ นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2  ใหบ้นัทกึขอ้มลูเพิม่เตมิ 

1.4 ใหจ้าํแนกกลุ่มสิง่มชีวีติทีพ่บตามลาํดบัขัน้ในการบรโิภค (Trophic Level) 

 

จดุประสงค ์

1. ฝึกทกัษะการสาํรวจ  การสงัเกต  การใชเ้ครือ่งมอืทางภมูศิาสตร ์และเครือ่งมอืทาง 

วทิยาศาสตรใ์นการเกบ็ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ และการศกึษาความหลากหลาย

ของสิง่มชีวีติในปา่พรุ 

2. อภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วสภาพแวดลอ้มทางชวีภาพ  ความหลากหลาย 

ของสิง่มชีวีติ และความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศปา่พร ุ

 

ประเดน็การอภิปรายกลุ่ม 

 ใหแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิราย โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3 และจากการศกึษาโดยใช ้

แหล่งเรยีนรู ้หรอืสื่ออื่นๆ ประกอบ  ในประเดน็ต่อไปน้ี 

 ชนิด และจาํนวนของสิง่มชีวีติทีพ่บเป็นอยา่งไร  เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ 

 การปรบัตวัของพชืในปา่พร ุ

 ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติตามลาํดบัขัน้การบรโิภค (Trophic Level)    

 ความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 4 

ฝึกสมองประลองยทุธ ์ 

 

คาํช้ีแจง  

ให้นักเรียนแต่ละคนตอบคาํถามต่อไปน้ี    

1. อธบิายการเกดิปา่พร ุและการเปลีย่นแปลงแทนทีข่องปา่พรบุา้นไมข้าว  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. อธบิายองคป์ระกอบของระบบนิเวศปา่พรบุา้นไมข้าว รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่อง

องคป์ระกอบเหล่านัน้ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. เขยีนสายใยอาหารทีส่มัพนัธก์บัระบบนิเวศปา่พรซุึง่ประกอบด้วยโซ่อาหารอยา่งน้อย  5   

 โซ่อาหาร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. ดนิในปา่พรบุา้นไมข้าวเหมอืนหรอืแตกต่างจากดนิในปา่ชายเลน และปา่ดบิชืน้อยา่งไร  

จงอธบิายพรอ้มใหเ้หตุผลประกอบ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. พชืทีพ่บในปา่พรบุา้นไมข้าวมลีกัษณะเด่นอยา่งไรบา้ง  อธบิายพรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมท่ี 5 

คาบน้ีมีเร่ืองเล่า  

  

คาํช้ีแจง  

 นกัเรยีนบนัทกึสรปุผลการเรยีนรูใ้นประเดน็ต่อไปน้ี   

- สิง่ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนรู้ 

- สิง่ทีน่กัเรยีนยงัไมเ่ขา้ใจ หรอืยงัสงสยั 

- นกัเรยีนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง 

- ความรูส้กึของนกัเรยีนต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้ท่ี 1 

เร่ือง   พรคืุออะไร 0

1 

 

พรคุอืพืน้ทีชุ่่มน้ํา ประกอบดว้ยทีลุ่่มตํ่าน้ําท่วมขงัอยูต่ลอดปีหรอืเกอืบตลอดปี  ทาํใหม้ี

ความแตกต่างไปจากระบบนิเวศอื่น  มปีา่ไมไ้มผ่ลดัใบหรอืปา่พรขุึน้อยู ่พชืมกีารพฒันาระบบรากให้

มลีกัษณะพเิศษสาํหรบัขึน้อยูบ่นซากพชืหรอืพที (Peat) ทีท่บัถมกนัหนากว่า  50 เซนตเิมตร  พชื

ในพรจุะมกีารปรบัตวัใหท้นต่อสภาพทีเ่ป็นกรดเน่ืองจากการยอ่ยสลายทีเ่ป็นไปอยา่งเชื่องชา้ภายใต้

สภาวะน้ําท่วมขงั  ซากพชืจะยอ่ยสลายจนกลายเป็นดนิตม (Muck)  ซึง่เป็นทีม่าของน้ําสชีาในพร ุ  

 พรเุป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําทีเ่ป็นทีลุ่่มตํ่าน้ําท่วมขงัตลอดปี หรอืเกอืบตลอดปี  เป็นพืน้ทีชุ่่มน้ําชนิด

หน่ึงทีม่ลีกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างไปจากพืน้ทีชุ่่มน้ําแบบอื่นๆ ตรงทีพ่ืน้ทีพ่รมุปีา่อยูใ่นน้ํา  เรยีกว่าปา่

พร ุ ความพเิศษของปา่อยูต่รงทีต่น้ไมภ้ายในปา่ไมไ่ดง้อกขึน้มาจากพืน้ดนิแขง็อยา่งปา่ทัว่ไป หรอื

อยูโ่คลนตมอยา่งปา่ชายเลน แต่ตน้ไมเ้หล่านัน้เจรญิงอกงามขึน้มาจากซากพชืทีต่ายทบัถมกนัอยูใ่น

น้ําและยงัมน้ํีาท่วมขงัอยู ่ 

พืชพรรณพิเศษมหศัจรรย ์

พชืทีส่ามารถเจรญิเตบิโตขึน้มาในพรไุด ้จะเป็นพชืทีไ่มค่่อยจะพบเหน็โดยทัว่ไป เป็นพชืทีม่ ี

ลกัษณะพเิศษ เพราะตอ้งพฒันาระบบรากใหส้ามามารถยดืเกาะกบั สิง่ทีร่ว่นซุยอนัเกดิมาจากการ

สลายของซากพชื และเกาะเกีย่วกนัอยูอ่ยา่งหลวมๆ นอกจากนัน้ยงัมน้ํีาเป็นตวัหล่อเลีย้ง ทาํใหซ้าก

พชืไมส่ามารถเกาะกนัไดอ้ยา่งเหนียวแน่น   

ความมหศัจรรยอ์กีอยา่งหน่ึง คอืการพฒันาระบบราก พชืโดยทัว่ไปปกตจิะใชร้ะบบรากแกว้

เพื่อหยัง่ลกึลงไปยดึเกาะไมใ่หล้าํตน้ลม้ แต่ในตน้ไมป้า่พรถุงึแมร้ากแกว้จะหยัง่ลงไปจนลกึอยา่งไรก็

ตาม จะไมส่ามารถยดึใหล้าํตน้ตัง้ตรงได ้ เพราะอยูบ่นซากพชื  ตน้ไมจ้งึมกีารพฒันาระบบรากให้

เป็นรากฝอยแผ่กวา้ง  เป็นส่วนทีช่่วยในการทรงตวัใหก้บัลาํตน้ชขูึน้ไป   

พชืในพรยุงัมรีากอกีพวกหน่ึงเ ป็นตวัช่วย ไดแ้ก่ ราก  คํ้ายนัทีโ่ก่งและกางออกไปคํ้าจนุลาํ

ตน้เช่นเดยีวกบัรากโกงกาง หรอือาจมรีากคํ้าจนุคลา้ยกบัรากไทร บางครัง้จะเป็นพพูอนทาํใหม้พีืน้ที่

ในการคํ้าจนุลาํตน้ไดม้ากขึน้ หรอืมสี่วนทีโ่ผล่ขึน้มาเหนือน้ําเป็นรากหายใจ เรยีกว่ารากหวัเขา่ตาม

ลกัษณะรปูรา่งทีม่แีบบเฉพาะตวั  พชืในปา่พรจุงึเจรญิสงูขึน้ไปไดเ้ช่นเดยีวกบัปา่ทัว่ไป 

จะเหน็ไดว้่าสงัคมของพชืในปา่พรจุงึเป็นสงัคมพชืแบบพเิศษทีไ่มเ่หมอืนปา่ชนิดอื่นไมว่่าจะ

เป็น ปา่ดงดบิ ปา่เตง็รงั หรอืปา่ภเูขา ทาํใหไ้มส่ามารถทีจ่ะสรา้งสวนปา่ทีเ่ป็นปา่พรขุึน้มาได้

เหมอืนกบัการสร้ างสวนปา่อื่นๆ   ดงันัน้ปา่พรมุอียูท่ีใ่ดจงึควรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งยิง่ ความพเิศษ

มหศัจรรยไ์มใ่ช่เฉพาะพชืหรอืสตัวท์ีอ่าศยัอยูใ่นปา่พรเุท่านัน้  แต่เป็นทัง้หมดของปา่พรทุัง้ในน้ํา ผนื

ปา่ และทุกสิง่ทุกอยา่งลว้นอศัจรรย ์

                                                           
1 ขอ้มลูจาก  ประทปี  นวลเจรญิ.  (2547). แหล่งมหศัจรรยพ์ื้นทีชุ่่มน้ําพรุบา้นไมข้าว.  มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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ใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง  กาํเนิดป่าพรบุ้านไม้ขาว1

2 

 

การเกดิพรบุา้นไมข้าว สนันิฐานว่าหลายพนัปีก่อน เกดิการเปลีย่นแปลงของชายฝ ัง่ทะเลที่

ยกตวัสงูขึน้ทางฝ ัง่ตะวนัตกของเกาะภเูกต็เกดิเป็นสนัทรายขึน้  บรเิวณหาดไมข้าว และเมือ่

ระดบัน้ําทะเลสงูสุดถอยรน่ห่างฝ ัง่ออกไปทาํใหฝ้ ัง่ทะเลตืน้เขนิประกอบกบัคลื่นลมและกระแสน้ํา

ทะเลจะพดัพาเอาทรายมาทบัถมไวต้ามรมิฝ ัง่ และกองทบัถมมากขึน้ๆ เกดิเป็นสนัทรายแผ่กวา้ง

ออกไปเป็นสนัทรายใหม ่  ในบางแห่งระหว่างแนวสนัทรายเก่าจะมพีืน้ทีล่กัษณะเป็นแอ่งยาวทีม่น้ํีา

ขงัขนานไปกบัสนัทราย เป็นแอ่งน้ําขนานไปกบัชายฝ ัง่ทะเลทางทศิตะวนัตก ทีอ่ยูใ่นตอนเหนือของ

เกาะ และแอ่งมกัจะตดิต่อกบัรอ่งน้ําเคม็ เมือ่ระดบัน้ําทะเลสงูสุดถอยรน่ห่างจากฝ ัง่ พืน้ทีฝ่ ัง่ทะเล

ขยายเพิม่ขึน้ รอ่งน้ําเคม็และพืน้ทีท่ีเ่ป็นแอ่งน้ําเคม็จะเริม่ตืน้เขนิ  เมือ่การถ่ายเทของน้ําทะเลถูกปิด

โดยสนัทรายทีเ่กดิขึน้ภายหลงั และจากปรมิาณน้ําฝนทีต่กเกอืบตลอดทัง้ ปี น้ําฝนไหลลงมาจาก

ภเูขาทีอ่ยูท่ ีท่อดยาวขนานและทอดเฉียงไปทางทศิตะวนัตก ลงไปอยูใ่นแอ่งเป็นบรเิวณกวา้ง ทาํให้

แอ่งน้ําไดร้บัน้ําตลอดทัง้ปี   น้ําในแอ่งดงักล่าวมคีวามเคม็ลดลงแลว้เปลีย่นสภาพเป็นน้ํากรอ่ยและ

ต่อมาเป็นน้ําจดื 

 

การเปล่ียนแปลงแทนท่ี 

เวลาผ่านไปนบัรอ้ยปี   แอ่งน้ําเริม่ตืน้เขนิขึน้ ทาํใหพ้ชืพรรณไมน้ํ้า พวกหญา้ กก และ พชื 

ลม้ลุกต่างๆ สามารถเจรญิเตบิโตได ้ เมือ่พชืเหล่านัน้ตายทบัถมกนั จะยอ่ยสลายไดช้า้เน่ืองจากอยู่

ใตภ้าวะน้ําท่วมขงั  เวลาผ่านไปนานเขา้การทบัถมของซากพชืและดนิอนิทรยีม์มีากยิง่ขึน้ ทาํใหพ้ชื

จาํพวกไมย้นืต้ น ไมพุ้่ม เจรญิงอกงามเกดิขึน้ทดแทนสงัคมพชืหญา้ กก เน่ืองจากตน้ไมท้ี่

เจรญิเตบิโตในตอนหลงัมคีวามสามารถมากกว่าจงึเขา้มาแทนทีต่น้ไมเ้ดมิ ทีเ่รยีกกนัว่าการเปลีย่น

แทนทีต่ามธรรมชาต ิ การเปลีย่นแปลงแทนทีเ่ป็นไปจนกระทัง่กลายเป็นสงัคมพชืปา่ไม ้ทีม่คีวาม

หลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ขอ้มลูจาก  ประทปี  นวลเจรญิ.  (2547). แหล่งมหศัจรรยพ์ื้นทีชุ่่มน้ําพรุบา้นไมข้าว. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
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ใบความรู้ท่ี 3  

เร่ือง  สภาพทางภมิูศาสตรป่์าพรบุ้านไม้ขาว 2

3 

ท่ีตัง้ 
พรบุา้นไมข้าวตัง้อยูท่ีต่ําบลไมข้าว อําเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ ระหว่างพกิดัล่างซา้ยที ่ 

422000N 903000E และพกิดัขวาบนที ่424000N 896000E อยูร่ะหว่างทางหลวงชนบทหมายเลข 

ภก 3016 พรบุา้นไมข้าวเป็นพรธุรรมชาติ ผนืสุดทา้ยของจงัหวดัภเูกต็ เป็นแหล่งอาหาร สมนุไพร 

แหล่งไมใ้ชส้อย แหล่งเชือ้เพลงิ และแหล่งประมงพืน้บา้น เป็นแหล่งน้ําใชใ้น การเกษตร เช่น การทาํ

สวน ทาํนา ของชุมชนทอ้งถิน่ นอกจากน้ียงัมคีวามสาํคญัทางนิเวศวทิยา เช่น ช่วยควบคุมน้ําท่วม 

ควบคุมภูมอิากาศ และช่วยใหด้นิอุดมสมบรูณ์ เป็นตน้ เดมิเป็นพรผุนืใหญ่ ประกอบดว้ย พรเุป็ดน้ํา  

พรทุบัเคย พรยุายรดั  พรทุุ่งเตยีน  พรหุลงัวดั ไมข้าว  พรจุดู   พรยุาว   พรแุหลมหยดุ  พรจุกิ และ

พรเุจะสนั  (ภาพประกอบ) 

 

พื้นท่ี 

เน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 497 ไร ่ประกอบดว้ยพืน้ทีพ่รยุอ่ย 7 พร ุมพีืน้ทีไ่มต่่อเน่ืองกนั คอืพรุ 

เจะ๊สนั พรจุกิ พรแุหลมหยดุ พรยุาว พรหุลงัวดั พรจุดู พระทุ่งเตยีน 

 

 

                                                           
3 ขอ้มลูจากโครงการสาํรวจสถานภาพพืน้ทีชุ่่มน้ําประเภทพรุประเภทไทย เขา้ถงึไดจ้าก  

 http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/physical_01_25.html  และขอ้มลูจาก 

https://sites.google.com/site/modernmaikhaw/project-programming/chalactor-of-village 

 

 

http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/physical_01_25.html%20%20และ
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ภาพประกอบ 1  แผนทีแ่สดงพรบุา้นไมข้าว 

ทีม่า: http://chmthai.onep.go.th/chm/Inlandwater/data/peat%20survey/image/bound_ortho/22_BanMaikhao.jpg 
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ใบความรู้ท่ี 4 

เร่ือง  ดิน3

4 และ เร่ืองโครงสร้างของดิน (Soil Structure)5 

 

ดิน (Soil) คอื วตัถุธรรมชาตทิีป่กคลุม ผวิโลกอยูบ่างๆ เกดิขึน้จากผลของการแปรสภาพ

หรอืผุพงัของหนิและแร ่และอนิทรยีวตัถุผสมคลุกเคลา้กนั  โดยมสี่วนประกอบดงัน้ี  

• อนินทรียวตัถ ุ (Mineral matter) ไดแ้ก่ส่วนของแรต่่างๆ ภายในหนิซึง่ผุพงัสกึ

กรอ่นเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย โดยทางเคม ีฟิสกิส ์และชวีเคม ี  

• อินทรียวตัถ ุ (Organic matter) ไดแ้ก่ส่วนทีเ่กดิจากการเน่าเป่ือยผุพงัหรอื

สลายตวัของซากพชืซากสตัวท์ีท่บัถมกนั  มอียูป่ระมาณ  

• น้ํา ในสารละลายซึง่พบอยูใ่นช่องระหว่างเมด็ดนิ (Aggregate) หรอือนุภาคดนิ 

(Particle)  

• อากาศ อยูใ่นทีว่่างระหว่างเมด็ดนิหรอือนุภาคดนิ ก๊าซส่วนใหญ่ทีพ่บทัว่ไปในดนิ 

ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ออกซเิจน และคารบ์อนไดออกไซด์ 

ปรมิาตรของแต่ละส่วนประกอบของดนิทีเ่หมาะสมแก่การเพาะปลกู โดยทัว่ไปจะมแีร ่45% 

อนิทรยีวตัถุ 5% น้ํา 25% และอากาศ 25% ดงัภาพประกอบ 1  

 

 
 

ภาพประกอบ 1  องคป์ระกอบของดนิ 

 

กาํเนิดดิน 

 ดนิประกอบขึน้จากหนิทีผุ่พงั จงึมอีงคป์ระกอบเป็นแรด่นิเหนียว (Clay mineral) ซึง่

พฒันามาจากแรป่ระกอบหนิบนเปลอืกโลก ไดแ้ก่ เฟลดส์ปาร ์ควอรตซ ์ไมกา้ เป็นตน้   

ในภาพประกอบ 2 แสดงใหเ้หน็ถงึการผุพงัของแรเ่ฟลดส์ปารซ์ึง่เป็นส่วนประกอบของหนิ

ตน้กําเนิดดนิ (Parent rock) เมือ่ฝนตกลงมา น้ําฝนจะละลายคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ ทาํใหม้ี
                                                           
4 ขอ้มลูจาก http://www.navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/soil.php 
5  ขอ้มลูจาก www3.ipst.ac.th/globethailand  
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สภาพเป็นกรดอ่อนๆ (กรดคารบ์อนิก)  น้ําฝนบนพืน้ผวิซมึลงสู่เบือ้งล่างและทาํปฏกิริยิากบัแร่

เฟลดส์ปารท์ีอ่ยูใ่นหนิ ทาํใหเ้กดิการผุพงัทางเคม ี(Chemical weathering)  แตกสลายเป็นเมด็ทราย 

(ซลิกิา), แรด่นิเหนียว (Clay mineral), ประจโุซเดยีม แคลเซยีม และโปแตสเซยีม ในรปูของ

สารละลาย ซึง่เป็นแรธ่าตุทีส่าํคญัสาํหรบัพชืต่อไป   

 
 

ภาพประกอบ 2 การผุพงัของเฟลดส์ปาร ์
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โครงสร้างของดิน (Soil Structure)6 

โครงสรา้งของดนิ คอื รปูรา่งของกอ้นดนิตามสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองดนิ แต่ละ

หน่วยของโครงสรา้งดนิ เรยีกว่า เมด็ดนิ (Ped) ซึง่ดนิจะมโีครงสรา้งหรอืไมม่โีครงสรา้งกไ็ด ้ดงัน้ี 

 

1. ดินท่ีมีโครงสร้างมีแบบต่างๆ 

 
 

2. ดินท่ีไม่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ลกัษณะ  คือ  

      
                                                           
6  ขอ้มลูจาก www3.ipst.ac.th/globethailand 

25 
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ใบความรู้ท่ี  5 

เร่ือง   ชุดดินนราธิวาส 6

7 

 

 

  
 

 

 

 

                                                           
7 ขอ้มลูจาก : http://osl101.ldd.go.th/soilgr_man/south/pdf_s/book/pfd_south.pdf 

 

 

http://osl101.ldd.go.th/soilgr_man/south/pdf_s/book/pfd_south.pdf
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ภาคผนวก  จ 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสตูร 

 

ตาราง 41 ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูร 

ตาราง 42 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูร 
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ตาราง 41 ผลการประเมนิความเหมาะสมของโครงรา่งหลกัสตูร 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ X  S.D.  
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.สภาพปญัหาและความจาํเป็นมคีวามเหมาะสมกบั

สภาพสงัคมปจัจุบนั 

4 4 5 5 5 5 4 4.57 0.53 มาก

ทีส่ดุ 

2.หลกัการของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัสภาพ

ปญัหาและความจาํเป็น 

4 5 4 5 5 5 4 4.57 0.53 มาก

ทีส่ดุ 

3.เป้าหมายของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัสภาพ

ปญัหาและความจาํเป็น 

4 3 4 5 5 5 4 4.29 0.76 มาก 

4.เป้าหมายของหลกัสตูรมคีวามเป็นไปได ้ 4 4 4 5 4 4 4 4.14 0.38 มาก 

5.เป้าหมายของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รยีน 

4 4 4 5 4 4 4 4.14 0.38 มาก 

6.จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรมคีวามชดัเจน 4 4 5 4 4 5 4 4.29 0.49 มาก 

7.จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรเหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รยีน 

4 4 4 5 4 4 4 4.14 0.38 มาก 

8.มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดัครอบคลุม

จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 

4 5 4 5 5 5 4 4.57 0.53 มาก

ทีส่ดุ 

9.มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดัเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รยีน 

4 5 4 5 5 5 4 4.57 0.53 มาก

ทีส่ดุ 

10.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูท้ีนํ่ามาบรูณาการมคีวาม

เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน  

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53 มาก 

11.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรครอบคลุม

ความรูท้ีผู่เ้รยีนควรไดร้บั 

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49 มาก 

12.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรเหมาะสม

กบัการนําไปปฏบิตัจิรงิ 

4 4 5 4 4 4 4 4.14 0.38 มาก 

13. จุดประสงคก์ารเรยีนรูค้รอบคลุมมาตรฐานการ

เรยีนรู ้

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49 มาก 

14.จุดประสงคก์ารเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รยีน 

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49 มาก 

15. ความเหมาะสมของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่1       

ชวีภูมศิาสตร ์”เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม เตรยีมพรอ้ม      

สูแ่หล่งเรยีนรู”้ 

4 4 3 5 5 5 4 4.29 0.76 มาก 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ X  S.D.  
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

16.ความเหมาะสมของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ทวัร์

ปา่ชายเลนบา้นเรา 

4 5 5 5 4 5 4 4.57 0.53 มากทีส่ดุ 

17.ความเหมาะสมของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 สู่

แดนเรยีนรูคู้่เมอืงถลาง “ปา่เขาพระแทว” 

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53 มาก 

18.ความเหมาะสมของหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 ท่อง

แหล่งน้ําสชีา “ปา่พรุบา้นไมข้าว” 

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53 มาก 

19.กจิกรรมการเรยีนรูช้่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี

คุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53 มาก 

20.กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัวยัของ

ผูเ้รยีน 

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53 มาก 

21.กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามเป็นไปไดใ้นการ

ปฏบิตัจิรงิ 

4 5 4 5 4 5 4 4.43 0.53 มาก 

22.การจดักจิกรรมการเรยีนรูม้ขี ัน้ตอนที่

เหมาะสม 

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49 มาก 

23.ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูม้คีวาม

เหมาะสม 

4 3 3 5 4 5 3 3.86 0.90 มาก 

24.สือ่ประกอบการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัวยั

ของผูเ้รยีน 

4 4 4 5 5 4 4 4.29 0.49 มาก 

25.สือ่ประกอบการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

4 4 4 5 5 4 4 4.29 0.49 มาก 

26.การวดัและประเมนิผลเหมาะกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

4 4 4 5 5 5 4 4.43 0.53 มาก 

27.การวดัและประเมนิผลมคีวามเป็นไปไดใ้นการ

ปฏบิตัจิรงิ 

4 4 4 5 4 5 4 4.29 0.49 มาก 
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ตาราง 42 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของโครงรา่งหลกัสตูร 
 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.สภาพปญัหาและความจาํเป็นกบัหลกัการของ

หลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.สภาพปญัหาและความจาํเป็นกบัเป้าหมาย

ของหลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สภาพปญัหาและความจาํเป็น กบัจุดมุ่งหมาย

ของหลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.หลกัการของหลกัสตูรกบัจุดมุ่งหมายของ

หลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.หลกัการของหลกัสตูรกบัรปูแบบการจดั

กจิกรรมการเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.หลกัการของหลกัสตูรกบัการวดัและ

ประเมนิผล 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7.เป้าหมายกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8.จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร กบัเน้ือหาของ

หลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9.จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรกบัการจดักจิกรรม

การเรยีนรูข้องหลกัสตูร 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10.จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรกบัการวดัและ

ประเมนิผล 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11.มาตรฐานการเรยีนรูก้บัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12.หน่วยการเรยีนรูก้บัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13.หน่วยการเรยีนรูก้บัการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูก้บัการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้ 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

15.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูก้บัเวลา 1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 42 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 

16.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูก้บัการวดัและ

ประเมนิผล 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

17.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูก้บัสือ่ประกอบการ

เรยีนรู ้ 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

18.การจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องหลกัสตูรกบั

การวดัและประเมนิผล 

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

19.การวดัและประเมนิผลกบัจุดประสงคก์าร

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ฉ 

ผลการประเมินคณุภาพของเคร่ืองมือ 

ตาราง 43 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ตาราง 44 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC) ความยากงา่ย (p)  อํานาจจาํแนก (r) และ 

     ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม  ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตาราง 45 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC)  และอํานาจจาํแนก (t)  ของแบบวดัการรู ้

     สิง่แวดลอ้ม ดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

ตาราง 46 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC)  และอํานาจจาํแนก (t)  ของแบบวดัการรู ้

       สิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

ตาราง 47 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤติกรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

ตาราง 48 ผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืประกอบกจิกรรมการเรยีนรู้ 

ตาราง 49 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบสอบความความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการ 

     จดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 
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ตาราง 43 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 1           

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบัการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 2         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 
1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 4         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 6         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 7         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 8         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 9         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 



285 

 

ตาราง 43 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 10           

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 11         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 12         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

 

 



286 

 

ตาราง 43 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 13           

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 14         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 15         

1.จุดประสงคก์ารเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เน้ือหา/สาระการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3.สือ่การเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมกบั

เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5.การวดัและประเมนิผลเหมาะสมกบักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6.การจดัเวลาเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรูแ้ละ

ระดบัของผูเ้รยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง  44 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC) ความยากงา่ย (p) อํานาจจาํแนก (r) และ 

     ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม  ดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม  

 

ข้อท่ี 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IC ผลการประเมิน 

ค่าอาํนาจ

จาํแนก 

(r) 

ค่าความ 

ยากง่าย 

(p) 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.64 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.35 0.31 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.41 0.74 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.56 0.67 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.54 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.69 0.69 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.72 0.78 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.48 0.61 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.52 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.38 0.36 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42  0.44 

12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.50 

13 1 1 1 -1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.39 0.52 

14 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.51 0.52 

15 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.55 0.66 

16 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.28 0.34 

17 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.62 0.64 

18 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.49 0.56 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.25 0.67 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.61 0.61 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.73 0.79 

22 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.30 0.37 

23 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.42 0.55 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.20 0.22 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.55 0.59 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.54 

27 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.66 0.77 
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ตาราง 44 (ต่อ)  

 

ข้อท่ี 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IC ผลการประเมิน 

ค่าอาํนาจ

จาํแนก 

(r) 

ค่าความ 

ยากง่าย 

(p) 1 2 3 4 5 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.45 0.51 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.20 0.23 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.29 0.31 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.57 0.51 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.66 0.68 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.24 0.42 

34 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.76 0.71 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.22 0.42 

36 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.72 0.63 

37 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.30 0.74 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.43 0.54 

39 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.60 0.69 

40 1 0 1 0 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.69 0.67 

41 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.57 0.63 

42 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.38 0.48 

43 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.20 0.36 

44 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.52 

45 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.35 0.44 

46 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.41 0.27 

47 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.53 0.64 

48 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.20 0.75 

49 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.30 0.27 

50 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.56 0.77 

51 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.37 0.31 

52 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 0.43 0.47 

53 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.29 0.33 

54 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.22 0.31 

55 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.23 0.33 
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ตาราง  44 (ต่อ)  

 

ข้อท่ี 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IC ผลการประเมิน 

ค่าอาํนาจ

จาํแนก 

(r) 

ค่าความ 

ยากง่าย 

(p) 1 2 3 4 5 

56 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.46 0.21 

57 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.21 0.26 

58 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.34 0.43 

59 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 0.43 0.54 

60 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.64 

 

ค่าความเชื่อมัน่ของขอ้สอบทัง้ฉบบั  =  0.88 
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ตาราง 45 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC)  และอํานาจจาํแนก (t)  ของแบบวดัการรู ้

     สิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม   

 

ข้อท่ี 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IC 
ผลการ

ประเมิน 

อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า            

p- value 
1 2 3 4 5 

มาตรวดัท่ี 1  ความเพลิดเพลินกบัธรรมชาติ 

1 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 3.60 0.00 

2 0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคลอ้ง 4.29 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 4.49 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 3.24 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 3.69 0.00 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 2.74 0.01 

 

มาตรวดัท่ี 2  การสนับสนุนนโยบายเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 5.16 0.00 

2 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 8.16 0.00 

3 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 5.16 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 8.33 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 8.66 0.00 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 5.15 0.00 

 

มาตรวดัท่ี 3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

1 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 4.67 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 10.19 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 6.06 0.00 

4 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 6.33 0.00 

5 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 6.09 0.00 

6 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 8.37 0.00 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

 

ข้อท่ี 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ ∑R  IC 
ผลการ

ประเมิน 

อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า            

p- value 
1 2 3 4 5 

มาตรวดัท่ี 4  การคกุคามส่ิงแวดล้อม  

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 5.67 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 6.59 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 7.52 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 7.42 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 3.67 0.00 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 7.41 0.00 

 

มาตรวดัท่ี 5 ความห่วงใยในธรรมชาติและดลุยภาพของส่ิงแวดล้อม  

1 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 7.51 0.00 

2 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 5.31 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 4.95 0.00 

4 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 5.87 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 4.99 0.00 

6 1 1 1 1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง 5.87 0.00 

 

 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัการรูส้ ิ่งแวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

มาตรวดัที ่1 = 0.64 

มาตรวดัที ่2 = 0.72 

มาตรวดัที ่3 = 0.72 

มาตรวดัที ่4 = 0.73 

มาตรวดัที ่5 = 0.70 

ทัง้ฉบบั = 0.82 
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ตาราง 46 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งรายขอ้ (IC)  และอํานาจจาํแนก (t)  ของแบบวดัการรู ้

     สิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

 

ข้อท่ี 

ผลการ

ประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ  

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 

(ส่วนท่ี 1) 

การระบุความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อการ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

(ส่วนท่ี 2) 

การแสดงพฤติกรรมของ

นักเรียน 

1 2 3 4 5 
อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า 

 p- value 

อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า  

p- value 

มาตรวดัท่ี 1  การฟ้ืนฟทูรพัยากรและการจดัการของเสีย 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 6.82 0.00 6.06 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.84 0.00 7.25 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 10.48 0.00 8.31 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.53 0.00 7.48 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 11.53 0.00 8.56 0.00 

 

มาตรวดัท่ี 2  การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ  

1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 7.63 0.00 6.56 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.77 0.00 7.52 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 11.26 0.00 5.00 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 11.65 0.00 6.72 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.62 0.00 9.47 0.00 

 

มาตรวดัท่ี 3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 7.752 0.00 7.27 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 6.856 0.00 8.80 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.481 0.00 11.02 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.668 0.00 7.99 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.154 0.00 8.07 0.00 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

 

ข้อ

ท่ี 

ผลการ

ประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ  

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 

(ส่วนท่ี 1) 

การระบุความสาํคญัของ

พฤติกรรมต่อการ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

(ส่วนท่ี 2) 

การแสดงพฤติกรรมของ

นักเรียน 

1 2 3 4 5 
อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า 

 p- value 

อาํนาจ

จาํแนก 

(t) 

ค่า  

p- value 

มาตรวดัท่ี 4  การคมนาคมขนส่งและการป้องกนัมลพิษทางอากาศ 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.80 0.00 6.59 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 7.69 0.00 10.32 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.40 0.00 9.48 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 10.71 0.00 7.70 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.81 0.00 9.47 0.00 

             

มาตรวดัท่ี 5 การปฏิบติัทางสงัคม/กฎหมาย 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 9.54 0.00 7.04 0.00 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.55 0.00 7.93 0.00 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 8.16 0.00 9.60 0.00 

4 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 11.87 0.00 11.64 0.00 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 สอดคลอ้ง 10.25 0.00 9.43 0.00 
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ตาราง 47 ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัการรูส้ ิง่แวดลอ้ม ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

 

มาตรวดั 
พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อส่ิงแวดล้อม 

การระบุความสาํคญัของพฤติกรรมต่อการ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
การแสดงพฤติกรรมของนักเรียน 

มาตรวดัที ่1 0.74 0.72 

มาตรวดัที ่2 0.77 0.77 

มาตรวดัที ่3 0.68 0.76 

มาตรวดัที ่4 0.75 0.72 

มาตรวดัที ่5 0.81 0.79 

ทัง้ฉบบั 0.94 0.91 
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 ตาราง 48 ผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืประกอบกจิกรรมการเรยีนรู้ 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ X  S.D.  
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 

เอกสารหมายเลข 1 (เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ชีวภมิูศาสตร ์ “เตรียมพรอ้มสู่แหล่งเรียนรู”้) 

1. เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง 4 5 5 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

2. ภาษาทีใ่ชม้คีวามถูกตอ้ง  และเหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

3. ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 4 4 5 4.33 0.58 มาก 

4. การลาํดบัเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

5. เน้ือหาและกจิกรรมสง่เสรมิต่อการรูส้ ิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีน 

5 5 5 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 

6. ขนาดรปูเล่มมคีวามเหมาะสม 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

7. เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

เอกสารหมายเลข 2 (เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ทวัรป่์าชายเลนบ้านเรา “บ้านท่าฉัตรไชย”) 

1. เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

2. ภาษาทีใ่ชม้คีวามถูกตอ้ง  และเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

3. ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

4. การลาํดบัเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

5. เน้ือหาและกจิกรรมสง่เสรมิต่อการรูส้ ิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีน 

5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

6. ขนาดรปูเล่มมคีวามเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

7. เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

เอกสารหมายเลข 3 (เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  สู่แหล่งเรียนรูคู้่เมืองถลาง  “ป่าเขาพระแทว”)   

1. เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง 4 5 5 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

2. ภาษาทีใ่ชม้คีวามถูกตอ้ง  และเหมาะสม 5 5 5 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 

3. ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

4. การลาํดบัเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

5. เน้ือหาและกจิกรรมสง่เสรมิต่อการรูส้ ิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีน 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

6. ขนาดรปูเล่มมคีวามเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

7. เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 
ผลการประเมินของ

ผูเ้ช่ียวชาญ X  S.D.  
ผลการ

ประเมิน 

เอกสารหมายเลข 4 (เอกสารประกอบหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4   ท่องแหล่งน้ําสีชา “ป่าพรบุ้านไม้ขาว”) 

1. เน้ือหามคีวามถูกตอ้ง 4 5 5 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

2. ภาษาทีใ่ชม้คีวามถูกตอ้ง  และเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

3. ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ 4 4 4 4.00 0.00 มาก 

4. การลาํดบัเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

5. เน้ือหาและกจิกรรมสง่เสรมิต่อการรูส้ ิง่แวดลอ้มของ

นกัเรยีน 

5 5 5 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 

6. ขนาดรปูเล่มมคีวามเหมาะสม 5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 

7. เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

5 5 4 4.67 0.58 มากทีส่ดุ 
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ตาราง 49 ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของแบบสอบความความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อการจดัการ  

      เรยีนรูต้ามหลกัสตูรฯ 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมิน

ของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านเน้ือหา/สาระการเรียนรู ้         

1. เน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัวยัของนกัเรยีน 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2. เน้ือหามคีวามทนัสมยั  ทนัต่อเหตุการณ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

3. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4. เน้ือหาทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจดา้นสิง่แวดลอ้ม  1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. เน้ือหาสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้         

6. มวีธิกีารนําเขา้สูบ่ทเรยีนทีน่่าสนใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย  น่าสนใจ และ

ชวนใหต้ดิตาม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

8. ไดร่้วมอภปิราย และแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

9. มกีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10. ไดศ้กึษาจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ นอกหอ้งเรยีน    1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

11. กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนร่วมมอืกนัเรยีนรู้

และทาํงานร่วมกนั 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

12. ไดม้โีอกาสในการซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ จากคร ูหรอื

จากวทิยากร   

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

13. การสรุปกจิกรรมและเน้ือหามคีวามน่าสนใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

14. ครมูคีวามกระตอืรอืรน้ และตัง้ใจในการจดักจิกรรมการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

15. การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชแ้หล่งเรยีนรูน้อก

หอ้งเรยีนเป็นการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้และช่วยให้

เขา้ใจในเน้ือหาไดด้ยีิง่ขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

16. เวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละเรื่องมคีวาม

เหมาะสม 

 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

 

ประเดน็ท่ีพิจารณา 

ผลการประเมิน

ของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

∑R

 

IC 
ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านส่ือการเรียนรู/้แหล่งเรียนรู้         

17. มกีารใชส้ือ่หลากหลาย และน่าสนใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

18. สือ่ต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกบัเน้ือหา/สาระการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

19. สือ่ต่างๆ ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหา/สาระการเรยีนรู้

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

20. นกัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

21. แหล่งเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมกบัเน้ือหา/สาระการ

เรยีนรู ้

 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

ด้านการวดัและประเมินผล         

22. ครใูชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลอย่างหลากหลาย  1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

23. นกัเรยีนมสีว่นร่วมในการประเมนิผลงานของตนเอง

และของเพื่อน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

24. ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลงาน  ทาํใหน้กัเรยีน

นําไปพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

25. ครชูีแ้จงรายละเอยีดของการประเมนิใหท้ราบล่วงหน้า 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

26. การวดัและประเมนิผลสอดคลอ้งกบัเน้ือหา/สาระการ

เรยีนรู ้

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก  ช 

ผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียการรู้ส่ิงแวดล้อม 

ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตาราง 50 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ                  

    ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้น 

    วทิยาศาสตร)์ 

ตาราง 51 การเปรยีบเทยีบคะแนนการรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

    ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลอง 

    ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

ตาราง 52 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลอง 

    ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

ตาราง 53 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 

    ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น 

    วทิยาศาสตร)์ และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 50 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ 
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     ทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้น 

    วทิยาศาสตร)์ 

 

ความรูเ้ก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม n  X  S.D.  t  p  

สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 

40 46.83 14.04 3.76** 0.00 

44 34.24 16.62   

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 52.75 12.09 5.51** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 38.30 11.91   

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 52.20 9.71 2.98** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 43.73 15.39   

คะแนนก่อนเรยีนทัง้ฉบบั 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 51.04 7.64 5.20** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 39.55 11.93   

** p < 0.01 

  

 จากตาราง  50  คะแนนเฉลีย่รอ้ยละก่อนการทดลองดา้นความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม     

ในภาพรวม  และรายองคป์ระกอบ คอื สงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม  วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม และ

ปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1  และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  ดงันัน้การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 

1  และกลุ่มตวัอยา่ง 2  จงึใชเ้ทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ตาราง 51 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 
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     ในส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลองของ 

     กลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

 

การระบุความสาํคญั 

ของพฤติกรรมฯ  
n  X  S.D.  t  p  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิและการจดัการของเสยี 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 

40 3.22 0.39 2.10* 0.04 

44 3.04 0.39   

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.32 0.43 2.08* 0.04 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.14 0.36   

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.18 0.37 2.14* 0.04 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.01 0.32   

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.28 0.39 2.50* 0.01 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.07 0.39   

มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.18 0.36 1.65 0.10 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.05 0.36   

รวมทุกมาตรวดั 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.24 0.28 2.77* 0.01 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.07 0.27   

* p < 0.05 

 

 จากตาราง 51  คะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองด้านพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ใน

ส่วนของการระบุความสาํคญัของพฤตกิรรมต่อการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม) ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 และ

กลุ่มตวัอยา่ง 2  ในภาพรวม และทุกรายมาตรวดั  ยกเวน้มาตรวดัที ่5  มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  จงึใช้

เทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA)  ส่วนในมาตรวดัที ่5  ใชก้ารทดสอบค่าท ี     

(t-test for Independent samples) 

ตาราง 52 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลอง 

     ของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้นวทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 



302 

 

 

เจตคติ 

ต่อส่ิงแวดล้อม 
n  X  S.D.  t  p  

มาตรวดัที ่1 ความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 

40 3.41 0.21 1.23 0.24 

44 3.34 0.31   

มาตรวดัที ่2 การสนบัสนุนเกีย่วกบันโยบายการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.71 0.47  3.56** 0.00 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.36 0.45   

มาตรวดัที ่3 แรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.77 0.33 1.47 0.15 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.67 0.32   

มาตรวดัที ่4 การคุกคามสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.37 0.45 1.28 0.21 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.49 0.39   

มาตรวดัที ่5 ความห่วงใยในธรรมชาตแิละดุลยภาพของสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.36 0.31 1.20 0.23 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.44 0.32   

รวมทุกมาตรวดั 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.51 0.17 1.19 0.22 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.47 0.17   

** p < 0.01 

 

 จากตาราง 52  คะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นเจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้มก่อนการทดลอง 

ในภาพรวม และรายมาตรวดั ทุกมาตรวดัยกเวน้มาตรวดัที ่2  ของกลุ่มตวัอยา่ง 1  และกลุ่ม

ตวัอยา่ง 2  มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ  ดงันัน้การเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่

ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2  จงึใชก้ารทดสอบค่าท ี(t – test for Independent 

samples)    ส่วนมาตรวดัที ่2  ซึง่มคีะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01   ดงันัน้การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1  และกลุ่มตวัอยา่ง 2  

ใชเ้ทคนิควธิวีเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 

ตาราง 53 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การรูส้ ิง่แวดลอ้มดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม  

     ในส่วนของการแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลองของกลุ่มตวัอยา่ง 1 (กลุ่มทีเ่น้น 
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     วทิยาศาสตร)์  และกลุ่มตวัอยา่ง 2 (กลุ่มทีไ่มเ่น้นวทิยาศาสตร)์ 

การแสดงพฤติกรรมต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
n  X  S.D.  t  p  

มาตรวดัที ่1 การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละการจดัการของเสยี 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 

40 3.56 0.46 0.92 0.36 

44 3.47 0.45   

มาตรวดัที ่2 การอนุรกัษ์พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.71 0.54 2.01* 0.04 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.48 0.52   

มาตรวดัที ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.40 0.54 2.74* 0.01 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.08 0.54   

มาตรวดัที ่4 การคมนาคมขนสง่และการป้องกนัมลพษิทางอากาศ 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.41 0.49 0.43 0.67 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.36 0.49   

มาตรวดัที ่5 การปฏบิตัทิางสงัคม / กฎหมาย 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.34 0.54 1.55 0.15 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.18 0.51   

รวมทุกมาตรวดั 

      กลุ่มตวัอย่าง 1 40 3.35 0.40 0.35 0.08 

      กลุ่มตวัอย่าง 2 44 3.21 0.34   

* p < 0.05 

 จากตาราง 53  คะแนนเฉลีย่ดา้นพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ในส่วนของการ

แสดงพฤตกิรรมต่อสิง่แวดลอ้ม ก่อนการทดลอง  ในภาพรวม และรายมาตรวดัทุกมาตรวดั ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 1  และกลุ่มตวัอยา่ง 2  แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ ยกเวน้มาตรวดัที ่2  และ 

3   แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ดงันัน้การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่าง

กลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 จงึใชก้ารทดสอบค่าท ี(t - test for Independent samples) ส่วน

มาตรวดัที ่2 และ 3 มคีะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง 1 และกลุ่มตวัอยา่ง 2 จงึใชเ้ทคนิควธิี

วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) 
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ภาคผนวก  ซ 

ตวัอย่างภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มศึกษานําร่อง 



305 

 

  

  

  

  

 

ตวัอย่างภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 1 
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 (กลุ่มท่ีเน้นวิทยาศาสตร)์ 

  

  

  

  

ตวัอย่างภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 2 
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(กลุ่มท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร)์ 
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ภาคผนวก  ฌ 

ตวัอย่าง ผลงานนักเรียน 
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กิจกรรม ฝึกสมองประลองยทุธ์ิ 
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กิจกรรมคาบน้ีมีเร่ืองเล่า 

ตอน เร่ืองเล่าจากการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน  
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ภาคผนวก  ญ 

ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูร ฯ 
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ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูร  

ของกลุ่มตวัอย่าง 1 (กลุ่มท่ีเน้นวิทยาศาสตร)์ 
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ความคิดเหน็ของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 

ของกลุ่มตวัอย่าง 2 (กลุ่มท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร)์ 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นายสมควร  ไขแ่กว้ 

วนัเดอืนปีเกดิ   15  มกราคม  2515 

สถานทีเ่กดิ    อําเภอควนขนุน  จงัหวดัพทัลุง 

สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั  150/13   ถนนเทพกระษตัร ี  ต.เทพกระษตัร ี อ.ถลาง  

จ.ภเูกต็  83110 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั คร ู วทิยฐานะ  ครชูาํนาญการ 

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  โรงเรยีนเมอืงถลาง   

    150   ถนนเทพกระษตัร ี  ต.เทพกระษตัร ี อ.ถลาง  

จ.ภเูกต็  83110 

 

ประวตักิารศกึษา  

 พ.ศ.  2537   ครศุาสตรบนัฑติ (ชวีวทิยา) เกยีรตนิิยม อนัดบั 1 

จากวทิยาลยัครภูเูกต็ 

 พ.ศ.  2545  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการสิง่แวดลอ้ม)  

จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

 พ.ศ.  2552  วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีวทิยาศกึษา)  

จากมหาวทิยาลยับรูพา   

พ.ศ.  2556  การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (วทิยาศาสตรศกึษา)  

จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
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