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มยุรี ศรี ทอง. ( 2554 ). การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิ จยั ทีม่ ี ผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ของเด็กปฐมวัย. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. ( การศึกษาปฐมวัย ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ศรี นครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : รองศาสตราจารย์
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ .
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีตอ่ ความรู้ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ เด็กนักเรี ยนชาย – หญิง อายุ
ระหว่าง 5 – 6 ปี กาลังศึกษาอยูใ่ นชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประ
ภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต 2 ซึง่ ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
ด้ วยการจับฉลาก 1 ห้ องเรี ยน จากจานวน 2 ห้ อง แล้ วทาการจับสลากนักเรี ยนจานวน 20 คน เป็ นกลุม่
ตัวอย่าง ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ จานวน 40 ครัง้ วันละ 35-45 นาที เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
ค้ นคว้ าครัง้ นี ้คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั และแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ของเด็กปฐมวัยซึง่ แบบทดสอบมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ ( IOC ) อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ .77 การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แผนการทดลองแบบ
The One – Group Pretest – Posttest Desing และวิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า ( One Way Repeated ANOVA) และ Partial η2
ผลการศึกษาพบว่า
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p<.01
(F= 71.536) โดยการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมร้ อยละ79
(Partial η2 = .790) และมีคา่ เฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมรายด้ านแตกต่างจากก่อนการ
จัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p<.01ทุกด้ าน ดังนี ้ ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์ต้นไม้ (F=13.604) ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์น ้า (F=11.811) ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์
(F=34.481) ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ (F=21.396) และการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ร้ อยละ 42 (Partial η2 =.417) ด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์น ้า ร้ อยละ 38 (Partial η2 = .383) ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ร้ อยละ 65 (Partial
η2 = .645) ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ ร้ อยละ 53 (Partial η2 = .530) ตามลาดับ แสดงว่า
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอย่างชัดเจน
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The purpose of this research was to investigate the effects of children as
researchers learning on the environment conservation knowledge of preschool children. The
sample used in the study was preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of
kindergarten 2 in second semester of 2010 academic year of Hongsaprapatprasit School
under Phranakhonsiayutthaya Office of Educational Service Area 2. One class was drawn
from two classes by using simple random sampling and then 20 students were drawn as the
sample. The 40 experiments were carried out within the period of 8 weeks and it took 35-45
minutes for each one. The instruments used in the study were plans of children as
researchers learning and a test of environment conservation knowledge with the index of
item objective congruence (IOC) between 0.67-1.00 and the reliability for the whole paper of
.77. The research followed one group pretest-posttest design and the data were analyzed
by using one way repeated ANOVA and partial η2.
The results of study revealed that
The mean of environment conservation knowledge of preschool children in general
after the children as researchers learning was different from that before the with statistical
difference at the level of p<.01 (F=71.536). The experiments affected the environment
conservation knowledge in general at 79.00% (partial η2= .790). The means of environment
conservation knowledge of preschool children in individual areas after the children as
researchers learning were also different from those before the with statistical difference at
the level of p<.01 in all areas of tree conservation knowledge (F=13.604), water
conservation knowledge (F=11.811), animal conservation knowledge (F=34.481), and air
conservation knowledge (F=21.396). The experiments affected the environment
conservation knowledge in the areas of tree conservation knowledge at 42.00% (partial η2=
.417), water conservation knowledge at 38.00% (partial η2= .383), animal conservation
knowledge at 65.00% (partial η2= .645), and air conservation knowledge at 53.00% (partial
η2= .530) respectively. These showed that the children as researchers learning obviously
affected the environment conservation knowledge of preschool children.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สิ่งแวดล้ อมกับชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องอย่างแยกไม่ออก ตังแต่
้ แรกคลอดออก
จากท้ องแม่มา ณ วินาทีนนทุ
ั ้ กสิ่งรอบตัวคือสิ่งแวดล้ อม บ้ านคือสิ่งแวดล้ อมแรกที่เด็กสัมผัส ธรรมชาติ
ข้ างนอก ซึง่ ได้ แก่ สีเขียวของใบไม้ รูปทรง และสีของดอกไม้ ดอกหญ้ าแมลงและสัตว์ตวั เล็กในสนามหญ้ า
แสงแดด สายลมเป็ นเสมือนก้ าวแรกในประสบการณ์ของเด็กที่จะพัฒนาประสาทสัมผัสทุกส่วน ทา
ความเข้ าใจกับชีวิตของตนในฐานะเป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ และค่อยๆ สะสมความเข้ าใจในรูปแบบ
ชีวิตและความเป็ นไปของธรรมชาติซงึ่ เป็ นแหล่งความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการของมนุษย์
ชาติทงมวล
ั้
แต่การเพิ่มจานวนประชากร การขยายตัวของเมือง การพัฒนา ทางอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวที่ผ่านมาทาให้ ประเทศใช้ ทรัพยากร อาทิเช่น ป่ าไม้ ดิน น ้า ทรัพยากรทางทะเลอย่างสิ ้นเปลือง
โดยขาดความระมัดระวัง และไม่ได้ สร้ างขึ ้นใหม่เพื่อเป็ นการทดแทน ทาให้ ทรัพยากรขาดความสมดุล
ทางธรรมชาติมีสภาพทรุดโทรม เกิดการขาดแคลน ราคาแพง ส่งผลกระทบให้ สภาพแวดล้ อมวิกฤติมาก
ขึ ้น (ดนัย มูส่ า. 2539: 33) ซึง่ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากกิจกรรมของมนุษย์จะโดยตังใจ
้
หรื อไม่ตงใจ
ั ้ หรื อโดยความประมาทก็ตาม กาลังเป็ นปั ญหาที่จะทาลายมนุษย์เอง (วินยั วีระวัฒนานันท์.
2530: 3) นอกจากนี ้ไชยยศ บุญญากิจ (เดลินิวส์. 2543: 24; อ้ างอิงจาก สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ .
2544: 8) ระบุว่าระบบการศึกษาและระบบการเรี ยนรู้นาไปสู่การปฏิบตั ิ ได้ เริ่ มปลูกฝั งให้ เด็กปฏิบตั ติ อ่
สิ่งแวดล้ อมในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการส่งเสริมเด็กให้ เกิดความรักและพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
ได้ ร่วมกับองค์กรเอกชน ว่างเป้าหมายร่วมกันในการจัดการศึกษาในเรื่ องนี ้คือ 1) เพื่อ ให้ เด็กเกิดความ
ตระหนัก ความรู้สึกในทางที่ดีตอ่ สิ่งแวดล้ อมและปั ญหาที่เกิดขึ ้น 2) เพื่อให้ เด็กได้ ความรู้เกิดความเข้ าใจ
ในสิ่งแวดล้ อม 3) เพื่อให้ เด็กเกิดเจตคติและความรู้สกึ ที่ดี มีแรงจูงใจในการป้องกันและปรับปรุง
สิ่งแวดล้ อม 4) เพื่อให้ เด็กเกิดทักษะ สามารถปฏิบตั จิ ริงและมีสว่ นร่วมในการสงวนสิ่งแวดล้ อม
จากเป้าหมายในการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรักสิ่งแวดล้ อม กระบวนการที่ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้
และทาให้ เป้าหมายนี ้เป็ นจริงขึ ้นมาได้ นนั ้ ด้ วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึ กปฏิบตั ิจริงกับเด็กโดยเฉพาะ
ตังแต่
้ เด็กปฐมวัย ซึง่ เป็ นวัยที่อยู่ในช่วงอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็ นระยะที่สาคัญที่สดุ ของการ
พัฒนาการทังทางด้
้
านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เป็ นวัยที่เรี ยกว่าช่วงพลัง
แห่งการเจริญเติบโต งอกงามสาหรับชีวิต แนวคิดเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการมองเด็ก ในทัศนะของ
การที่เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านต่างๆแตกต่างจากวัยอื่นๆ ในช่วงชีวิตของการเป็ นมนุษย์ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ .
2538: 8) ดังนันการปลู
้
กฝั งเด็กวัยนี ้มีคา่ นิยม ทัศนคติที่ดีตอ่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม จึงนับเป็ นแนวทาง

2

หนึง่ ที่แก้ ปัญหาได้ อย่างยัง่ ยืนไม่ให้ สิ่งแวดล้ อมถูกทาลายย่อยยับไปกับโลกของเรา เพราะเด็กในวันนี ้คือ
ผู้ใหญ่ในวันหน้ า ถ้ าเขามีความรู้ในการที่ไม่ทาผิดต่อสิ่งแวดล้ อมในวัยเด็ก ก็จะทาให้ เขาปฏิบตั ทิ ี่ดีตอ่
สิ่งแวดล้ อมในอนาคตได้ ดังนันวิ
้ ธีการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมถูกทาลายและป้องกัน มิให้ สิ่งแวดล้ อมถูก
ทาลายสร้ างขึ ้นในเด็ก จึงนับเป็ นวิธีการที่แก้ ไขปั ญหาโลกได้ ตรงประเด็นที่สดุ ดังนันเด็
้ กปฐมวัยควร
ได้ รับการปลูกฝั งให้ มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมต่อไป (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ .
2544: 4)
การให้ การศึกษาจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพปลูกฝั งให้ ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอย่างเหมาะสมและไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2535: 5 - 7) การสอนเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลางจะทาให้ เด็กเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้ องการให้
เด็กเรี ยนรู้สิ่งใด ต้ องตรงกับความสนใจและความแตกต่างของเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 35 36) และหลังจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ได้ กาหนดให้ จดั การศึกษา ที่ยึด
หลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสาคัญที่สดุ
ครูต้องมีกระบวนการเรี ยนการสอนเน้ นการจัดเนื ้อหาสาระและ
กิจกรรมหลากหลายสอดคล้ องกับความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด
การฝึ ก ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ให้ คิดเป็ น ทาเป็ น เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นา
อย่างเต็มศักยภาพของตนเองจัดให้ การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ทกุ เวลาและทุกสถานที่ (สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษา แห่งชาติ. 2543: 6)
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั (Children as a Researcher) เป็ นวิธีการสอนที่ ดร.สิริมา
ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ พฒ
ั นาขึ ้นซึง่ เป็ นการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีความสาคัญเป็ นศูนย์กลางของการ
เรี ยนรู้ ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจ ได้ ลงมือศึกษาค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ ความจริงตาม
ความสนใจอยากรู้อยากเห็นและความถนัดของตน ในการเรี ยนรู้เด็กจะได้ สร้ างองค์ความรู้ พร้ อมกับ
แก้ ปัญหาและค้ นพบสิ่งใหม่ๆ ซึง่ มีการวางแผนล่วงหน้ าว่าจะศึกษาค้ นคว้ าอย่างไร มากน้ อยเพียงใด
จากแหล่งใด วิธีการอย่างไร จากนันลงมื
้ อดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า สังเกต จดจาบันทึกข้ อมูล สรุป
ความรู้ที่ได้ จัดทาผลงานความรู้และนาเสนอ รวมทังน
้ าความรู้ที่ได้ ไปสืบค้ น และแสวงหาความรู้ตอ่ ไป
นับเป็ นการเรี ยนรู้ที่เป็ นไปอย่างธรรมชาติ มีกระบวนการค้ นหาความรู้ที่เชื่อถือได้ เกิดการเรี ยนรู้เป็ นไป
อย่างมีลาดับขันตอน
้
โดยเด็กได้ เรี ยนรู้ ค้ นพบและแก้ ปัญหา ตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งที่
อยากเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุ่งส่งเสริ มให้ เด็กมี
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545) ขันที
้ ่ 1 ทบทวน
ความรู้และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ เด็กได้ อภิปราย พูดคุยถึงหัวเรื่ องที่ต้องการศึกษาร่วมกัน ซึง่ จะ
ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้ าใจในสิ่งแวดล้ อมและเลือกศึกษาสิ่งแวดล้ อมที่ตนสนใจ ขันที
้ ่ 2 เด็กค้ นคว้ า
วิจยั หาความรู้ ในขันนี
้ ้เด็กจะได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริงและครูกระตุ้นให้ เด็กคิดหาคาตอบด้ วยการตังค
้ าถาม
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ซึง่ จะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจประโยชน์ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริมแนวทางให้ เกิดความ
รักในสิ่งแวดล้ อมและร่วมปฏิบตั ใิ นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในทุกโอกาสที่ทาได้ ขันที
้ ่ 3 ทบทวนความรู้
เด็กช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อนาเสนอผลงานให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจในความสาคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
จากแนวคิดและเหตุผลข้ างต้ น ผู้วิจยั เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ น การ
เรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ า รู้จกั วิธีการศึกษาค้ นคว้ านาเสนอ
ผลงานซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้อย่างธรรมชาติ และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึง่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
แบบเด็กนักวิจยั นี ้สามารถจะปลูกฝั งความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
ผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีตอ่ ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีตอ่ ความรู้
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็ นจุดมุง่ หมายเฉพาะดังนี ้
1. เพื่อศึกษาระดับของความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจาแนก
รายด้ านที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั

ความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ า
การศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางสาหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัยในการที่จะจัดรูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยการนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม เพื่อสามารถนามาพัฒนาความรู้ ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของ
เด็กปฐมวัย รวมทังการพั
้
ฒนาความรู้ ด้านอื่นๆของเด็กปฐมวัยต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ซึง่ มี 2 ห้ องเรี ยน จานวน 70 คน
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต 2 ซึง่ ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่ายด้ วยการจับฉลาก 1 ห้ องเรี ยน
จากจานวน 2 ห้ อง แล้ วทาการจับสลากนักเรี ยนจานวน 20 คน เพื่อกาหนดเป็ นกลุม่ ทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
2. ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
การศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ทาการทดลอง
เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 45 นาที กลุม่ ตัวอย่างได้ รับการทดลองทังสิ
้ ้น 40 ครัง้
ตามแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรี ยนชาย - หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ นั ้
อนุบาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ของโรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่
ศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2
2. การจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้โดยให้ ผ้ เู รี ยนมีความสาคัญ
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจ ได้ ลงมือค้ นคว้ า แสวงหาความรู้
เด็กจะได้ สร้ างองค์ความรู้ พร้ อมกับแก้ ปัญหาและค้ นพบสิ่งใหม่ๆ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั มีดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ หมายถึง ครูศกึ ษาความต้ องการ
ของผู้เรี ยนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรู้ อยากเห็นของเด็กรวมถึงการเล่าประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจในสิ่งแวดล้ อมและเลือกศึกษาสิ่งแวดล้ อมที่ตน
สนใจ จากนันครู
้ ตงจุ
ั ้ ดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้ วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรี ยนรู้ โดย
กิจกรรมต้ องสัมพันธ์กนั กับเรื่ องที่เด็กต้ องการเรี ยนรู้และส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมใน
ทุกๆ ด้ าน
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ขันที
้ ่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้ หมายถึง กาหนดแหล่งเรี ยนรู้ที่อยูใ่ กล้ ตวั เด็ก ครูพา
เด็กไปศึกษาที่แหล่งเรี ยนรู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ในระหว่างดาเนินกิจกรรมศึกษาที่แหล่งเรี ยนรู้
เด็กจะได้ รับความรู้ความเข้ าใจ ต้ องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น และใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ
ส่งเสริมแนวทางให้ เกิดความรักในสิ่งแวดล้ อมและร่วมปฏิบตั จิ ริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในทุก โอกาส
ที่ทาได้ โดยระหว่างทากิจกรรมครูจะกระตุ้นให้ เด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งต่างๆ รวมถึงการตังค
้ าถาม
ให้ เด็กได้ ลองคิดหาคาตอบ จากนันให้
้ เด็กเลือกหัวข้ อที่จะศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ โดยครูกระตุ้นให้ เด็ก
เลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนันครู
้ ทาแผนที่ความคิดจากคาตอบของเด็ก เพื่อเชื่อมโยง
ความคิดของเด็กทุกคน เมื่อเห็นภาพรวมแล้ วครู จดั กิจกรรมให้ เด็กได้ เลือ กตามความสนใจ หลังจาก
นันจึ
้ งให้ เด็กสรุ ปและจัดทาผลงานความรู้ และให้ เด็กสืบค้ นและแสวงหาความรู้ใหม่ ตอ่ ไป
ขันที
้ ่ 3 ขันทบทวนความรู
้
้ หมายถึง ขันที
้ ่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย
การทาผลงานและการนาเสนอผลงานของเด็ก เพื่อทาการประเมินความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็ก
3. ความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม หมายถึง สิ่งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การ
ค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิ
้
งปฏิบตั ิและทักษะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น
และใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
3.1 ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ หมายถึง การที่เด็กแสดงออกว่า ต้ องการดูแลรักษาต้ นไม้
ให้ เติบโตสวยงาม และใช้ ประโยชน์กบั ต้ นไม้ อย่างคุ้มค่า
3.2 ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า หมายถึง การที่เด็กแสดงออกว่า ต้ องการดูแลรักษาน ้าให้
ดีขึ ้น และใช้ ประโยชน์กบั น ้าอย่างคุ้มค่า
3.3 ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ หมายถึง การที่เด็กแสดงออกว่า ต้ องการดูแลรักษาสัตว์ไม่
ทาร้ ายสัตว์ และใช้ ประโยชน์กบั สัตว์อย่างคุ้มค่า
3.4 ความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ คือ การที่เด็กแสดงออกว่า ต้ องการดูแลรักษาอากาศให้
ดีขึ ้น หลีกเลี่ยงอากาศที่เป็ นพิษ และใช้ ประโยชน์กบั อากาศอย่างคุ้มค่า
ซึง่ วัดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมวัดได้ โดยใช้ แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมจานวน 30 ข้ อโดยแบ่งเป็ น ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ 8 ข้ อ ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า
7 ข้ อ ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ 8 ข้ อ ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ 7 ข้ อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ ศึกษาผลความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่เด็กแสดงออก
ว่าต้ องการดูแลรักษาและใช้ ประโยชน์จากความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอย่างคุ้มค่าโดยใช้ การจัด
การเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
การจัดการเรี ยนรู้

1. ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้

แบบเด็กนักวิจยั

2. ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์
3. ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า
4. ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ
ภาพประกอบ กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั หลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของ
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอหัวข้ อต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.2 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.3 ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้แบบนักวิจยั
1.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.5 ลักษณะกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.6 บทบาทครูในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.7 ผลของการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.8 ทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กนักวิจยั
1.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2.1 ความหมายของสิ่งแวดล้ อม
2.2 ความหมายของความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2.3 สิ่งแวดล้ อมศึกษา
2.4 การปลูกฝั งเด็กปฐมวัยมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2.5 หลักสาคัญในการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2.6 แนวการจัดประสบการณ์สง่ เสริมเด็กปฐมวัยมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
1.1 ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
1.1.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เจอร์ ลอม บรู เนอร์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2540: 125 – 126; อ้ างอิงจาก Bruner, J.S.) กล่าวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดของบรูเนอร์
เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้โดยเชื่อว่า เด็กทุกระดับชันมี
้ การพัฒนาสามารถเรี ยนรู้เนื ้อหาวิชาใดก็ได้
ถ้ ามีการจัดการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก การเรี ยนรู้ตามแนวคิดจองบรูเนอร์
แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันการเรี
้
ยนรู้ด้วยการกระทา (Enactive Representation) เป็ นขันการเรี
้
ยนรู้ที่
เกิดจากประสาทสัมผัส ดูตวั อย่างและการทาตาม เป็ นช่วงตังแต่
้ เกิดจนถึง 2 ขวบ เช่นกรณีที่เด็กเล็ก
นอนอยูใ่ นแปลและเขย่ากระดิง่ ขณะที่เขย่าบังเอิญกระดิง่ ตกข้ างแปล เด็กจะหยุดนิดหนึง่ แล้ วยกมือ
ขึ ้นดู เด็กทาท่าทางประหลาดใจ และเขย่ามือเล่นต่อไปโดยไม่มีกระดิง่ นัน้ เพราะเด็กคิดว่ามือนัน้ คือ
กระดิง่ และเมื่อเขย่ามือเด็กก็จะไม่ได้ ยินเสียงกระดิง่ นันแสดงว่
้
าเด็กสามารถถ่ายทอดสิ่งของ (กระดิง่ )
แทนประสบการณ์ด้วยการกระทา ขันนี
้ ้ตรงกับขัน้ Sensory motor ของพีอาเจต์
2. ขันการเรี
้
ยนรู้ด้วยการลองดูและจินตนาการ (Iconic Representation) เป็ นขัน้
ที่เด็กเรี ยนรู้ในการมองเห็น และใช้ ประสาทสัมผัสต่างๆ จากตัวอย่างของพีอาเจต์ คือ เมื่อเด็กอายุมาก
ขึ ้น 2 - 3 เดือน ทาของเล่นตกข้ างเปล เด็กจะมองหาของเล่นนัน้ ถ้ าผู้ใหญ่แกล้ งหยิบเอาไปเด็กจะ
หงุดหงิด ร้ องไห้ เมื่อมองไม่เห็นของ บรูเนอร์ กล่าวว่าการที่เด็กมองหาของเล่นและร้ องไห้ หรื อแสดง
อาการหงุดหงิดเมื่อไม่พบของแสดงให้ เห็นว่า ในวัยนี ้เด็กมีภาพแทนใจ(Iconic Representation) ซึง่
ต่างกับวัยที่เด็กคิดว่าการสัน่ มือ การสัน่ กระดิง่ เป็ นของสิ่งเดียวกันเมื่อกระดิง่ ตกหายก็ไม่สนใจแต่ยงั คง
สัน่ มือต่อไปในขันนี
้ ้ตรงกับขัน้ Concrete Representation ของพีอาเจต์
3. ขันการเรี
้
ยนรู้โดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Representation) เป็ นขันที
้ ่เด็ก
สามารถจะเข้ าใจการเรี ยนรู้สิ่งที่เป็ นนามธรรมต่างๆ ได้ เป็ นพัฒนาการด้ านความรู้ความเข้ าใจ เด็ก
สามารถคิดหาเหตุผล และในที่สดุ จะเข้ าใจในสิ่งที่เป็ นนามธรรมได้ ขันนี
้ ้ตรงกับขัน้ Formal Operation
ของพีอาเจต์
1.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ .
2547: 36 – 39; อ้ างอิงจาก Piajet, J) ได้ สรุปทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ ไว้ วา่ มนุษย์
มีความสามารถในการสร้ างความรู้ผา่ นการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมซึง่ ปรากฏอยูใ่ นตัวเด็กตังแต่
้
แรกเกิดความสามารถนี ้คือ การปรับตัว (Adaptation) เป็ นกระบวนการที่เด็กสร้ างโครงสร้ างตาม
ความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้ อม 2 ลักษณะคือ เด็กพยามยามปรับตัว
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ให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมโดยซึมซับประสบการณ์
(Assimilation)
และการปรับโครงสร้ างสติปัญญา
(Accommodation)
ตามสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ เกิดความสมดุลในโครงสร้ างความคิดความเข้ าใจ
(Equilibration) ความสามารถนี ้เป็ นส่วนสาคัญของโครงสร้ างทางสมองนอกจากนี ้พีอาเจต์เน้ นเรื่ อง
การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อเด็กมีปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนและผู้ใหญ่ในการเข้ าสังคมนันๆ
้ อิทธิพล ของ
ทฤษฏีนี ้มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณ์ในระดับปฐมวัย คือ ให้ เด็กเรี ยนรู้โดยให้ โอกาสในการเล่น
การสารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือกตัดสินใจและแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง ความสามารถทาง
สติปัญญาของมนุษย์ในการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของพีอาเจต์ ดังแสดงในภาพประกอบ 2
กระบวนการเกิดการสมดุลในโครงสร้ างความคิด
และความเข้ าใจ (Equilibration)

การซึมซับ
ประสบการณ์
Assimilation

1.การซึมซับประสบการณ์
ความต่อเนื่องของการรับรู้จาก
ประสบการณ์เดิม

2.การปรับโครงสร้ างสติ
ปั ญญา การรับรู้การเปลีย่ น
แปลงและการเจริ ญ
เติบโต

การปรับโครง
สร้ างสติปัญญา
Accommodation

ความสมดุลของโครงสร้ างความคิดและความเข้ าใจ (Equilibration) คือความสมดุลระหว่างการรับรู้
และประสบการณ์เก่าและใหญ่ เป้นกระบวนการคิดเกิดขึ ้นต่อเนื่องตลอดเวลาที่เป็ นการรับรู้เรื่ องใหญ่แล้ ว
นาไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการรับรู้เดิม ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในความคิดและความเข้ าใจตามมา

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงปฏิสมั พันธ์การเรี ยนรู้ของกระบวนการเกิดสมดุลในโครงสร้ างความคิด
และความเข้ าใจระหว่างการซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้ างทาง
สติปัญญา(Accommodation)
ที่มา: สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . (2550). วิ ชา ECED 201 การศึกษาปฐมวัย. หน้ า 56.
พัฒนาการทางสติปัญญาตามทฤษฏีของพีอาเจต์เป็ นไปตามลาดับขันดั
้ งนี ้
อายุ 0-2 ปี ขันประสาทสั
้
มผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimoter) เด็กเรี ยนรู้โดยใช้ ประสาท
สัมผัส เช่น ปาก ตา หู สิ่งแวดล้ อมรอบตัว
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อายุ 2-6 ปี ขันความคิ
้
ดก่อนเกิดปฏิบตั กิ าร (Intuitive or Preoperational) เด็กเรี ยนรู้ภาษาพูด
สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ท่าทาง ในการสื่อความหมาย รู้จกั สิ่งที่เป็ นตัวแทน (Representation) โครงสร้ าง
สติปัญญาแบบง่ายๆ สามารถหาเหตุผลอ้ างอิงได้ มีความเชื่อในความคิดของตนเองอย่างมาก ยึด
ตนเองเป็ นศูนย์กลาง (Egocentric) เลียแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่
อายุ 7-11 ปี ขันปฏิ
้ บตั กิ ารคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) รับรู้รูปธรรมได้ ดีใช้
เหตุผลสร้ างกฎเกณฑ์ เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเป็ นนามธรรม
อายุ 11-16 ปี ขันปฏิ
้ บตั ิการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) เด็กรู้จกั คิดหาเหตุผล
มีระบบคาดคะเน ตังสมมุ
้
ติฐาน แก้ ปัญหา พัฒนาการทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ มี ความคิดเท่า
ผู้ใหญ่
สรุปทฤษฏีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ได้ ว่า มนุษย์สามารถปรับตัว
โดยมีกระบวนการที่สาคัญ 2 อย่างคือ การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้ าง
สติปัญญา (Accommodation) ซึง่ เกิดขึ ้นตังแต่
้ แรกเกิดและพีอาเจต์ ยังแบ่งพัฒนาการเป็ นขันซึ
้ ง่ เป็ นไป
ตามลาดับ ในระดับชันอนุ
้ บาลเด็กจะเรี ยนรู้โดยการใช้ ประสาทสัมผัส ใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนวัตถุที่อยู่
รอบๆตัวได้ มีพฒ
ั นาการทางภาษา และยังยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง
1.1.3 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ บรู เนอร์ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2547: 50) กล่าวถึงทฤษฏี
เกี่ยวกับแนวคิดของบรูเนอร์ วา่ การที่ศกึ ษาว่าเด็กเรี ยนรู้อย่างไร ควรศึกษาตัวเด็กในชันเรี
้ ยน ไม่ควรใช้
หนูหรื อนกพิราบ ทฤษฏีของบรูเนอร์ เน้ นหลักการ กระบวนการคิด ซึงประกอบด้ วยลักษณะ 4 ข้ อคือ
แรงจูงใจ (motivation) โครงสร้ าง (structure) ลาดับขันความต่
้
อเนื่อง (sequence) และการเสริมแรง
(reinforcement)
สาหรับในหลักการที่เป็ นโครงสร้ างของความรู้ ของมนุษย์ บรูเนอร์ แบ่งขันพั
้ ฒนา
การคิดในการเรี ยนรู้ของมนุษย์ออกเป็ น 3 ขันด้
้ วยกัน ซึง่ คล้ ายคลึงกับขันพั
้ ฒนาการทางสติปัญญาของ
พีอาเจต์ ได้ แก่
1. ขันการกระท
้
า (Enactive Stage) เด็กเรี ยนรู้จากการกระทาและการสัมผัส
2. ขันคิ
้ ดจินตนาการหรื อสร้ างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้ตามความเป็ นจริงและการคิดจากจินตนาการด้ วย
3. ขันใช้
้ สญ
ั ลักษณ์และความคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเริมเข้ าใจเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น
สรุ ปทฤษฏี ของบรู เนอร์ ได้ ว่า การเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถเรี ยนได้ ทุก
เนื ้อหาวิชาแต่ต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยนจัดกิจกรรมที่
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ให้ เด็กได้ เผชิญปั ญหา กิจกรรมที่จดั ให้ เด็กนันต้
้ องสร้ างแรงจูงใจให้ เด็กอยากค้ นหาคาตอบในกิจกรรม
ต้ องเปิ ดโอกาสในการลงมือปฏิบตั ิโดยใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 สร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการ
ค้ นคว้ าหาความรู้
1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) เป็ นผู้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้จากการพัฒนา
โครงการเด็กนักวิจยั และการประเมินที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญได้ ให้ ความหมายการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั ได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั (Children as a Researcher) เป็ นการสอนที่ผสมผสาน
วิธีการสอน การเรี ยน การประเมินและการแนะแนวให้ ควบคูก่ ลมกลืนเป็ นกระบวน การเดียวกันในชัน้
เรี ยนโดยเน้ นเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนรู้ด้วยวิธีการวิจยั ซึง่ มีความหมายถึงการใช้ ปัญญา
ทาให้ เกิดปั ญญา ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องที่ตนเองสนใจ ได้ ลงมือศึกษาค้ นคว้ า แสวงหาความรู้
ความจริงตามความสนใจอยากรู้ อยากเห็นและความถนัดของตนในการเรี ยนรู้ เด็กจะได้ สร้ างองค์ความรู้
พร้ อมกับการแก้ ปัญหาและค้ นพบสิ่งใหม่ๆ ซึง่ มีการวางแผนล่วงหน้ าว่าจะศึกษาค้ นคว้ าอย่างไร มาก
น้ อยเพียงใด จากแหล่งใด วิธีการอย่างไร และลงมือดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า สังเกต จดจา บันทึกข้ อมูล
สรุปความรู้ที่ได้ จัดทาผลงานความรู้และนาเสนอ รวมทังน
้ าความรู้ที่ได้ ไปสืบค้ น และแสวงหาความรู้
ต่อไปนับเป็ นการเรี ยนรู้ที่เป็ นไปอย่างธรรมชาติ มีกระบวนการค้ นหาความรู้ที่เชื่อถือได้ เกิดการเรี ยนรู้
เป็ นไปอย่างมีลาดับขันตอน
้
โดยเด็กได้ เรี ยนรู้ค้นพบและแก้ ปัญหา ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งที่
อยากเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
1.3 ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ดังนี ้
1. กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมความถนัดของนักเรี ยนทุกด้ าน
2. เป็ นกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ลงมือศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบสร้ างสรรค์ความรู้ ด้ วย
ตนเองตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น จึงเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและ ได้
ลงมือปฏิบตั จิ ริง
3. สามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ ทกุ สถานที่ อาทิ ในห้ องทดลอง ห้ องสมุด ภาคสนาม
สวนสัตว์ สวนพืช เป็ นต้ น
4. กาหนดแหล่งเรี ยนรู้ควรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในบริเวณโรงเรี ยน ใกล้ บริเวณโรงเรี ยน
ตลอดจนสถานที่สาคัญในจังหวัด หรื อสิ่งที่สะท้ อนถึงภูมิปัญญาในท้ องถิ่น
5. นักเรี ยนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนที่
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เป็ นผู้ร้ ูในสาขาวิชา
6. ใช้ เป็ นกิจกรรมการประเมินที่สะท้ อนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนควบคูไ่ ปกับการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการประเมิน ได้ รับการประเมินในสิ่งที่ผ้ เู รี ยนสามารถ
ทาได้ ถือว่าเป็ นการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
7. ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหว่างการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน ซักถามและตอบ
คาถามผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็ นกระบวนการที่ร้ ูจกั เด็กและสามารถแนะนาผู้เรี ยนให้ เกิดการ
เรี ยนรู้สงู สุดได้
8. สามารถนาการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มาเป็ นหัวข้ อวิจยั ให้ ครูทาวิจยั ใน
ชันเรี
้ ยนเพื่อปรับปรุงการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนได้
1.4 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ แบ่งขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั โดย
มีกระบวนการดังนี ้
1. ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ
ครูศกึ ษาธรรมชาติและความต้ องการของผู้เรี ยนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู้
อยากเห็น และความต้ องการของเด็กในเรื่ องที่ต้องการเรี ยนรู้ จากนันสร้
้ างแผนที่ความคิดเพื่อให้ เด็กได้
เห็นภาพรวมของเรื่ องที่ต้องการจะเรี ยนรู้ และเจาะลึกถึงเรื่ องที่เด็กต้ องการเรี ย นรู้ มากที่สดุ ครู
เชื่อมโยงสิ่งที่เด็กต้ องการเรี ยนรู้กบั จุดประสงค์ เนื ้อหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ให้ มีความต่อเนื่อง บูรณาการสาระการเรี ยนรู้ และสิ่งที่เด็กต้ องการจะเรี ยนรู้ให้ สมั พันธ์กนั โดย
ครูเป็ นผู้วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรี ยนรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้ องกับวิถีชีวิตจริงตามภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
2. ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้
2.1 กาหนดแหล่งเรี ยนรู้ ครูและเด็กร่วมกาหนดแหล่งเรี ยนรู้จากเรื่ องที่เด็กต้ องการ
ศึกษา ซึง่ แหล่งเรี ยนรู้อาจจะเป็ นในห้ องเรี ยน สถานที่ตา่ งๆ ในโรงเรี ยนตลอดจนแหล่งเรี ยนรู้ภายนอก
โรงเรี ยน (ซึง่ การกาหนดแหล่งเรี ยนรู้นี ้อาจเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่ องในภูมิปัญญาท้ องถิ่น)
2.2 ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กให้ ได้ รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรี ยนรู่ที่กาหนด
โดยให้ นกั เรี ยนมีประสบการณ์ตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเป็ นการศึกษาในโรงเรี ยนหรื อสถานที่
นอกโรงเรี ยน ซึง่ กิจกรรมนี ้ควรให้ ความรู้พื ้นฐานแก่เด็กเพื่อให้ เด็กเกิดความสนใจ สร้ างข้ อปั ญญาที่จะ
ศึกษาหาความรู้ตอ่ ไป
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2.3 การเลือกหัวข้ อที่จะศึกษา ในระหว่างที่ศกึ ษานอกสถานที่จากแหล่งเรี ยนรู้ที่กาหนด
แล้ ว ครูกระตุ้นให้ เด็กเลือกเรื่ องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตังประเด็
้
นคาถาม ในเรื่ องที่เด็ก
สนใจ โดยกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสงสัยอยากเรี ยนอยากรู้ ทังนี
้ ้ควรสนใจกับคาตอบของเด็กทุกคน
เพื่อให้ เด็กอยากเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้ นและเต็มใจ
2.4 ทาแผนที่ความคิด ครูสร้ างภาพแผนที่ความคิดจากคาตอบของนักเรี ยนทุกคน
เพื่อให้ เด็กได้ เห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรี ยนรู้
2.5 ศึกษาค้ นคว้ า ขีดเขียนและจดบันทึก ดังนี ้
2.5.1 ให้ เด็กเลือกทากิจกรรมการเรี ยนรู้ตามความสนใจและความถนัดของ
แต่ละคน
2.5.2 เด็กค้ นคว้ าความรู้ คาตอบในเรื่ องที่อยากรู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ที่ครู
จัดเตรี ยม เช่น สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง
2.5.3 เด็กค้ นคว้ าหาความรู้ คาตอบจากแหล่งความรู้ที่บ้าน
2.5.4 ครูเตรี ยมแหล่งข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นสื่อการเรี ยน ใบความรู้ ใบงาน และวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ หรื อศูนย์การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ที่มีข้อมูลความรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกศึกษา
2.5.5 ครู /พ่อแม่ บันทึกหลักฐานการค้ นคว้ าศึกษา ทดลอง ด้ วยการเขียนคาพูด
สันๆ
้ ของเด็ก เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ
2.6 สรุปและจัดทาผลงานความรู้ ครูกระตุ้นให้ เด็กสรุปผลจากการศึกษาค้ นคว้ าใน
เรื่ องนัน้ ซึง่ เด็กนาเสนอผลการค้ นคว้ า โดยการพูด ตอบคาถามตลอดจนนาผลงานจากภาพวาดหรื อ
งานที่ประดิษฐ์ ขึ ้นมาหรื อแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ตลอดจนครูกระตุ้นให้ เพื่อนซักถามแสดงความคิดเห็น
และยกย่องชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน
2.7 นาเสนอสืบค้ นและแสวงหาความรู้ใหม่ ครูกระตุ้นให้ เด็กมีความภาคภูมิใจใน
เรื่ องที่ตนเองศึกษา พร้ อมทังสร้
้ างแนวคิดให้ เด็กนาผลความรู้และผลงานที่ศกึ ษาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
ซึง่ กระบวนการเรี ยนรู้ในขันนี
้ ้เป็ นผลการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างองค์รวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเอง
มีจดุ เด่นและความสามารถในด้ านใดบ้ าง เป็ นการกระตุ้นให้ เด็กเกิดความอยากการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
3. ขันการประเมิ
้
นผล
3.1 ขอบเขตของการประเมินการประเมินผลสาเร็จของการสอนด้ วยเทคนิคเด็กนักวิจยั
เป็ นการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรี ยนของผู้เรี ยน สนใจใฝ่ หาความรู้อย่างต่อเนื่องการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก พฤติกรรมเด่นของเด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการแสดงออกทุกด้ านและประเมินตาม
สภาพจริง โดยมีตวั อย่างการประเมินดังนี ้
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3.2 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ พัฒนาการทาง
ด้ านร่างกาย พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา พัฒนาการทางด้ านอารมณ์และจิตใจ และพัฒนาการทาง
ด้ านสังคม
3.3 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจยั ได้ แก่ การสังเกต การสืบค้ นการศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อความรู้ การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการกลุม่ การวางแผน
การตัดสินใจ ความคิดสร้ างสรรค์ การแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง การค้ นคว้ าหาคาตอบ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การมีสว่ นร่วมการแก้ ไข การค้ นคว้ าหาคาตอบด้ วยเวลาจากัด การสรุปข้ อความรู้ การแสดง
ความคิดเห็นความรู้สกึ การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบในบทบาท การทางานร่วมกัน มนุษย์ สมั พันธ์
การสร้ างบรรยากาศการทางานร่วมกัน
3.4 การแสวงหาความรู้ นักเรี ยนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจนค้ นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรี ยนทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากกลุม่ นักเรี ยนฝึ กคิดอย่างหลากหลายและสร้ างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้ แสดงออกอย่างชัดเจน
และมีเหตุผลนักเรี ยนได้ รับการเสริมแรงให้ ค้นหาคาตอบแก้ ปัญหา นักเรี ยนได้ ฝึกค้ นรวบรวมข้ อมูลและ
สร้ างสรรค์ความรู้ ด้ วยตนเอง นักเรี ยนเลือกทากิจกรรมตาม ความสามารถความถนัด และความสนใจ
ของตนเองอย่างมีความสุข นักเรี ยนฝึ กตนเองให้ มีวินยั และรับผิดชอบในการทางาน นักเรี ยนฝึ กประเมิน
ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น
3.5 ผลงานของเด็ก
4. วิธีการประเมินใช้ เทคนิคการประเมินแบบทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่
แล้ วใช้ การประเมินแบบไม่เป็ นทางการ โดยมีเครื่ องมือในการประเมินหลากหลาย ได้ แก่ การทดสอบ
การประเมินสร้ างความรู้จกั นักเรี ยน การประเมินด้ วยการพูดคุย การประเมินด้ วยการสังเกต การประเมิน
สภาพจริงและพอร์ ตโฟลิโอ
1.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ แบ่งลักษณะกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
มีกิจกรรมหลักที่สาคัญ คือ
1. การสารวจแหล่งเรี ยนรู้ กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมให้ เด็กได้ ศกึ ษาแหล่งเรี ยนรู้ ซึง่ อาจเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ภายในห้ องเรี ยนหรื อนอกห้ องเรี ยน กิจกรรมสารวจนี ้เป็ นกิจกรรมที่พฒ
ั นาให้ เด็กรู้จกั การ
แสดงหาข้ อมูล โดยใช้ ทกั ษะการสังเกต การใช้ ประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟั ง การซักถาม ส่วนใหญ่
แล้ วเด็กมักจะสังเกตและใช้ คาถามถามครู ซึง่ ตอนนี ้ในระยะแรกครูจะต้ องเป็ นผู้คอยสังเกตกระตุ้นให้
เด็กซักถาม โดยใช้ คาถาม เช่น อะไร ทาไม อย่างไร เป็ นต้ น
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2. การเลือกตัดสินใจเรี ยนรู้เรื่ องใหม่ของเด็กกิจกรรมนี ้ เป็ นกิจกรรมให้ เด็กได้ พฒ
ั นาการ
เลือกตัดสินใจและความเป็ นตัวของตัวเอง เนื่องจากการจัดจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั นี ้เด็กมีโอกาส
ได้ เลือกที่จะเรี ยนรู้ตามความต้ องการของเด็ก และครูควรตระหนักให้ เด็กได้ มีโอกาสเลือกตัดสินใจใน
เรื่ องต่อไปนี ้ การเลือกตัดสินใจในหัวข้ อเรื่ องที่สนใจศึกษาเลือกกิจกรรมที่จะทา การใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ
ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละเรื่ อง และอื่นๆ โดยส่วนมากแล้ วครูควรให้ คาแนะนากับเด็กในระยะแรก
กาหนดเวลา เสนอกิจกรรมที่หลากหลายให้ เด็กลองทารวมทังผลงานของเด็
้
ก ทังนี
้ ้ควรเปิ ดโอกาสให้
เด็กได้ มีโอกาสเลือกมากที่สดุ
3. กิจกรรมการสืบค้ น กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ ให้ เด็กได้ มีโอกาสค้ นพบสิ่งเรี ยนรู้ใหม่
โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบตั จิ ริง การประกอบอาหาร การทากิจกรรมศิลปะ
ต่างๆ การวาดภาพ การอ่านหนังสือ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละคร การประดิษฐ์ การสร้ าง
จินตนาการ
4. กิจกรรมสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง เนื่องจากการเรี ยนรู้ด้วยวิธีนี ้ เด็กๆ มีหวั ข้ อเรื่ องที่จะ
ศึกษามากมาย ดังนันคุ
้ ณครูควรสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครอง ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้
ช่วยเหลือในการสอน ความช่วยเหลืออาจออกมาในรูปของการเชิญผู้ปกครองเป็ นวิทยากร การพาเด็ก
ออกไปนอกสถานที่ให้ ผ้ ปู กครองช่วยดูแลเด็กร่วมกัน การบริจาคอุปกรณ์และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นต้ น
ผู้ปกครองเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่ทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดงกิจกรรมนี ้
เป็ นกิจกรรมที่สร้ างความภูมิใจให้ กบั เด็ก และคุณครูควรจัดกิจกรรมนี ้ทุกครัง้ หลังจากสิ ้นสุดการเรี ยนรู้
เรื่ องนัน้ ๆ ผลงานของเด็กแสดงถึงกระบวนที่เด็กได้ เรี ยนรู้ ขันตอนการท
้
างานของเด็กและแสดงออกถึง
ความสามารถที่แฝงอยูใ่ นตัวเด็กและพยายามในการเรี ยนรู้ ในการจัดแสดงผลงานนี ้ถ้ าครูมีโอกาสควร
เชิญผู้ปกครองเข้ าร่วมชื่นชมในผลงานและเปิ ดโอกาสให้ เด็กทุกคนได้ เล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่คณ
ุ ครูต้องจัดแสดงงานของเด็กทุกครัง้ ที่ใช้ สอนแบบนี ้
1.6 บทบาทครู ในการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ไว้ ดงั นี ้
ด้ านความรู้
1. ครูต้องมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
โดยให้ เด็กปฏิบตั ิ คิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ไขปั ญหาเป็ น
2. ครูต้องมีความรู้ในด้ านพัฒนาการของเด็กทัง้ 4 ด้ าน คือ ด้ านร่ างกาย อารมณ์สงั คม
และสติปัญญา โดยใช้ วิธีการสร้ างความรู้จากนักเรี ยน (Sizing - up) โดยการเป็ นนักสังเกตที่เชี่ยวชาญ
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เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาช่วงเปิ ดเทอมและหรื อ ในช่วงแรก
ของการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
3. ในการสอน ครูต้องเตรี ยมการสอนล่วงหน้ าในด้ านการศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ให้ เด็กมีความรู้
เนื ้อหาในการเรื่ องที่เด็กจะศึกษา รวมทังบริ
้ การต่างๆ ที่จะเอื ้อครูในการสอนในเรื่ องที่เด็กอยากเรี ยนรู้
4. ในการจัดกิจกรรม ครูต้องเตรี ยมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไม่ควรวางกฎเกณฑ์
หรื อระเบียบแบบแผน ควรสร้ างบรรยากาศเป็ นไปอย่างธรรมชาติให้ มากที่สุด สร้ างความอบอุ่นใจ
หลีกเลี่ยงการใช้ คาสัง่ โดยไม่จาเป็ น
ด้ านการปฏิบัตกิ ารสอน
1. ครูต้องเตรี ยมการเรี ยนการสอนล่วงหน้ า
2. ในการสอนควรใช้ วิธีการสอนแบบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสารวจใช้ แหล่งข้ อมูลที่
อยูใ่ กล้ -ไกลตัว เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตจริง และภูมิปัญญาในห้ องถิ่น 2) ให้ เด็กได้ ลงมือศึกษา
ค้ นคว้ าแสวงหาความรู้ความจริงด้ วยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา ผู้ปกครอง
หรื อบุคคลในชุมชนได้ 4) ใช้ วิธีการสอนที่มีการประเมินที่สะท้ อนการเรี ยนรู้ของเด็กควบคูก่ บั การสอน
อย่างต่อเนื่อง 5) เน้ นกระบวนการกลุม่ ทาให้ เกิดทักษะในการทางานโดยปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และช่วยเหลือกัน
3. ขณะสอน ครูสง่ เสริ มให้ เด็กแสดงความสนใจในเรื่ องที่อยากรู้อยากเห็น ใช้ คาถามกระตุ้น
ให้ เด็กแสดงความคิดเห็น ให้ โอกาสเด็กในการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งการเรี ยนรู้
ต่างๆ ภายใต้ การดูแลช่วยเหลือแนะนาของครู
4. สร้ างบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมให้ เด็กเรี ยนอย่างมีความสุข เด็กสามารถ
บอกเหตุผลของการเรี ยนรู้ และสิ่งที่ได้ รับที่สาคัญเด็กๆ จะรู้ สึกว่ าสนุก ไม่เบื่อและได้ ความรู้ ช่วยใน
การศึกษาในแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ทังนี
้ ้การสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและเด็กเป็ นสาคัญ
5. จัดการเรี ยนการสอน โดยให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วมรับรู้หรื อร่วมมือในการที่เด็กเรี ยนรู้
เรื่ องนัน้ ๆ
6. จัดการเรี ยนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว้ ตามขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง
ด้ านการประเมินผล
ใช้ วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การพูดคุย การจดบันทึก การเก็บ
ผลงานเด็กตลอดจนอาจจะใช้ วิธีการทดสอบแบบสันๆ
้
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1.7 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบ
เด็กนักวิจยั เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ดังนี ้
1. เด็กได้ เรี ยนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตน
2. เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิและสรรค์สร้ างความรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริ มให้ เด็กมีทกั ษะ ดังนี ้ ความคิดสร้ างสรรค์ (คิดหลากหลาย คิดริเริ่ มไม่เลียนแบบ จิต
นาการ) ทักษะการแก้ ปัญหา (ตัดสินใจ แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง) กระบวนการเรี ยนรู้ (วางแผน ค้ นคว้ า ปฏิบตั ิ
ทดลอง) มนุษย์สมั พันธ์ (ความร่วมมือ ทางานกลุม่ ช่วยเหลือแบ่งปั น) การสื่อความหมาย (ถามคาถาม
โต้ ตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินยั (รับผิดชอบต่องาน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รอคอย) ทักษะการ
สังเกต (สนใจ อยากรู้ ซักถาม) และผู้นา (ผู้ริเริ่ม ผู้ให้ ผู้รับ)
4. เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงออกอย่างอิสระ
5. เป็ นเทคนิคการสอน - การเรี ยน ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
6. เป็ นเทคนิคการประเมินที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
7. ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์เพื่อรู้จกั เด็กมากขึ ้น
8. ใช้ เป็ นข้ อมูลในการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยนของครู
9. เด็กได้ ทางานร่วมกันกับเพื่อน พ่อ แม่ และครู
10. เด็กได้ วิพากษ์วิจารณ์วิธีการผลงานทังของตนและคนอื
้
่น
11. เด็กได้ มีโอกาสนาเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใช่ในการประเมิน
1.8 ทักษะการเรี ยนรู้ของเด็ก
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึงทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กดังนี ้
ในการที่ครูปฐมวัยใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั จากผลของการใช้ วิธีการสอน
แบบนี ้เป็ นการส่งเสริมและพัฒนาให้ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม โดยมี
ทักษะด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการมีความคิดหลากหลาย
ความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ พฤติกรรมการไม่เลียนแบบ ซึง่ เป็ นความสามารถของสมองในการคิด
จินตนาการผสมผสานความรู้ที่ได้ รับและประสบการณ์เดิม ใช้ ในรูปแบบที่แปลกใหม่ มีลกั ษณะเฉพาะ
เป็ นของตนเอง
2. ทักษะการแก้ ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการตัดสินใจ การ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง ซึง่ เป็ นความหมายสามารถในการแก้ ปัญหาดังนี ้
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2.1 ปั ญหาของตนเองที่ต้องแก้ ทนั ที คือ ปั ญหาที่เกิดจากความต้ องการหรื อการกระทา
ของตัวเอง โดยไม่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น และจาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขทันทีในช่วงเวลานัน้ เช่น ปั ญหาจาก
ความเจ็บ ความหิว ความกลัว เป็ นต้ น
2.2 ปั ญหาของตนเองที่ไม่ต้องแก้ ไขทันที คือ ปั ญหาที่เกิดจากความต้ องการหรื อการ
กระทาด้ วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น แต่ไม่จาเป็ นต้ องรี บแก้ ไขทันที เช่น ปั ญหาความอยากได้
ความชอบเป็ นต้ น
2.3 ปั ญหาของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น คือ ปั ญหาที่เกิดจากความต้ องการหรื อการ
กระทาของตนเองหรื อผู้อื่น โดยมีผลเกี่ยวข้ องซึง่ กันและกันโดยตรง
2.4 ปั ญหาของผู้อื่น คือ ปั ญหาที่เกิดจากความต้ องการหรื อการกระทาของผู้อื่น โดย
ไม่เกี่ยวข้ องกับตัวเอง แต่เด็กเห็นเหตุการณ์หรื อในในเหตุการณ์นนด้
ั ้ วย
3. กระบวนการการเรี ยนรู้ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในด้ านการวางแผน ค้ นคว้ า
ปฏิบตั แิ ละทดลอง โดยเด็กได้ มีการคิดริเริ่มด้ วยตนเองในการทากิจกรรมต่างๆ และครูคอยช่วยเหลือให้
คาแนะนาและกระตุ้นด้ วยคาถาม
4. มนุษย์สมั พันธ์ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการให้ ความร่วมมือ
การทางานกลุม่ การช่วยเหลือ และมีการแบ่งปั น โดยมีพฤติกรรมในแต่ละด้ านเฉพาะดังนี ้
4.1 ความร่วมมือ ได้ แก่ การที่เด็กทากิจกรรมร่วมกันแล้ วแสดงออกในด้ านการกระทา
หรื อคาพูด ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4.2 การทางานเป็ นกลุม่ ได้ แก่ การที่เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมโดยการทางานเป็ นกลุม่ และ
ปฏิบตั งิ านภายในกลุม่ ให้ สาเร็จลุลว่ งด้ วยดี
4.3 การช่วยเหลือ ได้ แก่ การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบ่งปั น การเกื ้อกูลซึง่ กัน
และกันคอยตักเตือนเมื่อกระทาผิด
4.4 การแบ่งปั น ได้ แก่ การที่เด็กแสดงออกโดยการกระทาหรื อคาพูดในการแบ่ง
หรื อให้ ยืมวัสดุอปุ กรณ์ที่ตนเองครอบครองอยูใ่ ห้ เพื่อน การรอคอยเพื่อนในการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์
5. การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยมีพฤติกรรมในแต่ละด้ านดังนี ้
5.1 การฟั ง ได้ แก่ การรู้จกั ฟั งคาสัง่ ความเข้ าใจในการฟั ง ปฏิบตั ิคาสัง่ ได้ ถกู ต้ อง
5.2 การพูด ได้ แก่ การสนทนาโต้ ตอบ การตังค
้ าถาม การพูดคุย และการพูดแสดง
ความคิดเห็น
5.3 การอ่าน ได้ แก่ ความสนใจที่ฟังครูอา่ นหนังสือ เปิ ดหนังสือนิทานอ่าน พร้ อมทัง้
เล่าเรื่ องไปด้ วย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทานและอื่นๆ
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5.4 การเขียน ได้ แก่ การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเป็ นเส้ นคล้ ายตัวหนังสือ
เขียนชื่อของตนเอง เขียนลอกเลียนแบบคา
6. ความมีวินยั หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านความรับผิดชอบงาน การตรง
ต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และการรู้จกั รอคอย โดยมีพฤติกรรมในแต่ละด้ านดังนี ้
6.1 ความรับผิดชอบ ได้ แก่ การปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายได้
6.2 การตรงต่อเวลา ได้ แก่ การปฏิบตั งิ านและกิจกรรมตรงต่อเวลา
6.3 ความซื่อสัตย์ ได้ แก่ การปฏิบตั งิ านและกิจกรรมตามข้ อตกลงได้ ด้วยตนเอง
6.4 รู้จกั รอคอย ได้ แก่ การรู้จกั ปฏิบตั ติ นตามเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ไม่แย่งชิง
7. ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการแสดงความสนใจ
ความอยากรู้อยากเห็น การตังค
้ าถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบตั กิ ิจกรรมและทางาน
8. ผู้นา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในด้ านการเป็ นผู้คกิ ริเริ่ม ผู้ให้ และผู้รับ โดยมี
พฤติกรรมในแต่ละด้ าน ดังนี ้
8.1 ผู้คดิ ริเริ่ม ได้ แก่ การริเริ่ มความคิด การกระทา โดยการบอกถึงความต้ องการใน
การทากิจกรรม การเลียนแบบ การทาตามคาแนะนาหรื อคาขอร้ องของเพื่อน
8.2 การเป็ นผู้ให้ ได้ แก่ พฤติกรรมที่เด็กแสดงถึงการเข้ าถึงจิตใจของเพื่อน การไม่เห็น
แก่ประโยชน์สว่ นตน วางเฉย ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่นและมีความเสียสละ
8.3 การเป็ นผู้รับ ได้ แก่ การที่เด็กแสดงพฤติกรรม และการยิ ้มแย้ มแจ่มใสเข้ าหากัน
ใช้ คาสุภาพอ่อนหวาน
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเรียนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจยั
และการประเมินเน้ นเด็กเป็ นสาคัญ (ปี ที่ 1) ผลการศึกษาพบว่า
1. การศึกษาระดับทักษะการเรี ยนรู้ของเด็ก จากการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ผลการศึกษา
พบว่า เมื่อจาแนกตามระดับชัน้ โดยภาพรวม เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 และอนุบาลปี ที่ 2 มีทกั ษะการ
เรี ยนรู้ทกุ ด้ านอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละทักษะ ทักษะการเรี ยนรู้ที่อยูใ่ นระดับสูงอันดับ
แรก คือ ด้ านมนุษย์สมั พันธ์ = 1.9158 รองลงมาเรี ยงลาดับดังนี ้ ด้ านความมีวินยั ด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ ด้ านทักษะการแก้ ปัญหา ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะการสังเกต ด้ านผู้นา และมี
ทักษะอยูใ่ นระดับสูง เป็ นอันดับสุดท้ ายคือ ด้ านการสื่อความหมาย
2. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรี ยนรู้ของเด็ก ผลการวิจยั
พบว่า ตลอดระยะเวลาการเข้ าร่วมโครงการ 8 สัปดาห์ คือ ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านทักษะ การ
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แก้ ปัญหา ด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านมนุษย์สมั พันธ์ ด้ านการสื่อความหมาย ด้ านการมีวินยั ด้ าน
ทักษะการสังเกต และด้ านผู้นา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ P < .01 แสดงว่า ทักษะการเรี ยนรู้ของเด็กทุกด้ าน ตลอดระยะเวลาการเข้ าร่วมโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ ้น
ชยุดา พยุงวงษ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้ รับการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั มีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ P < .05 ทังโดยรวมและรายด้
้
าน สรุปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ส่งเสริมให้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายด้ านมากขึ ้นอย่างชัดเจน
พูลสุข สุขเสริม (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถทางการพูด
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
แบบเด็กนักวิจยั มีระดับคะแนนความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ P < .05 ทังโดยรวมและรายด้
้
าน
กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดย่อ) ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั ที่มีต่อ
ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์โดยรวมเฉลี่ ยสูงขึน้ กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
เท่ากับ 18.50 (D = 18.50) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 (t = 10.95) ความคิดสร้ างสรรค์ราย
ด้ านของเด็กปฐมวัยสูงขึ ้น ด้ านความคิดริ เริ่ ม เฉลี่ยสูงขึ ้นเท่ากับ 2.67 (D = 2.67, t = 5.73) ด้ าน
ความคิดคล่องตัวเฉลี่ยสูงขึ ้นเท่ากับ 2.25 ( D = 2.25 , t = 11.83) ด้ านความคิดยืดหยุ่นเฉลี่ยสูงขึ ้น
เท่ากับ 4.23 ( D = 4.23 ,t= 7.29) ด้ านความคิดละเอียดลออเฉลี่ยสูงขึ ้นเท่ากับ 8.20 ( D = 8.20 , t =
8.97) ทุกด้ านคะแนนเฉลี่ยสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 แสดงว่า การจัดการเรี ยนรู้
แบบเด็กนักวิจยั ส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้ างสรรค์สงู ขึ ้นอย่างชัดเจน
กวีณา จิตนุพงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ผลจากการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
เด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลี่ยความสามารถการแก้ ปัญ หาโดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็ก
นักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05 (F = 6.471) โดยการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อ
ความสามารถการแก้ ปัญหาโดยรวมร้ อยละ 21.2 (Partial η2 = .212) และมีคา่ เฉลี่ยความสามารถการ
แก้ ปัญหารายด้ านแตกต่างจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
p <. 05 ทุกด้ านคือ ด้ านการแก้ ปัญหาตนเอง (F=12.000) ด้ านการแก้ ปัญหาตนเองที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่น
(F = 1.670) โดยการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลความสามารถการแก้ ปัญหาตนเองร้ อยละ 33.3 และ
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ความสามารถการแก้ ปัญหาที่เกี่ย วข้ องกับผู้อื่นร้ อยละ 6.5 ตามลาดับ แสดงว่าการจัดการเรี ยนรู้แบบ
เด็กนักวิจยั ช่วยให้ ความสามารถการแก้ ปัญหาโดยรวมและรายด้ านเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
ฑิติลดา พิไลกุล (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่าก่อนการทดลองและช่วงการทดลองการจัดการ
เรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ p<.05 ทังโดยรวม
้
(F=914.54) และรายด้ านคือ ด้ านการช่วยเหลือ (F = 139.60) ด้ าน
การแบ่งปั น (F = 171.40) ด้ านการร่วมมือ (F = 127.05) โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ส่งผล
ต่อพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมร้ อยละ 98 (Partial = .98 ) และส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมรายด้ าน
คือ ด้ านการช่วยเหลือร้ อยละ 88,(Partial = .88 ) ด้ านการแบ่งปั นร้ อยละ 90, (Partial = .90 ) และด้ าน
การร่วมมือร้ อยละ 87 (Partial = .87 ) ตามลาดับ
ศิริลกั ษณ์ วุฒิสรรพ์ (2551: บทคัดย่อ) การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เด็ก
ปฐมวัยมีคา่ เฉลี่ยทักษะพื น้ ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อทักษะ
พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมร้ อยละ 93.4 (Partial η2 = .934) และมีคา่ เฉลี่ยทักษะพื ้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ รายด้ านแตกต่างจากก่อนการ จัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ P<.05 ทุกด้ านคือ ด้ านการจาแนกประเภท (F=116.630) ด้ านการเปรี ยบเทียบ (F=232.563)
ด้ านการรู้คา่ จานวน 1–10 (F=137.351) และด้ านการเพิ่ม - การลดภายในจานวน 1 – 10 (F=31.132)
และโดยการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อทักษะพื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการจาแนกประเภทร้ อยละ 89.3
(Partial η2 = .893) ด้ านการเปรี ยบเทียบร้ อยละ 94.3 (Partial η2 = .943) ด้ านการรู้คา่ จานวน 1–10
ร้ อยละ 90.8 (Partial η2 = .908) และด้ านการเพิ่ม - การลดภายในจานวน 1 – 10 ร้ อยละ 69.0
(Partial η2 = .690) ตามลาดับ
ณุชฎา บูรณะพิมพ์ (2552 : บทคัดย่อ) การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีตอ่ การคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า การคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .01 ทังโดยรวม
้
(F = 90.413) และแยกรายด้ าน คือ
ด้ านการเปรี ยบเทียบ (F = 105.063) ด้ านการจัดประเภท (F = 7.742) ด้ านอนุกรม (F = 17.796)
โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ส่งผลต่อการคิดเชิงเหตุผล โดยรวมร้ อยละ 86.6 (Partial η2 =
.866) และส่งผลต่อการคิดเชิงเหตุผลรายด้ าน คือ ด้ านการเปรี ยบเทียบร้ อยละ 88.2 (Partial η2 =
.882) ด้ านการจัดประเภทร้ อยละ 35.6 (Partial η2 = .356) ด้ านอนุกรมร้ อยละ 56.0 (Partial η2 =
.560)
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สรุปได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กวิจยั สามารถส่งเสริมการเรี ยนรู้ของเด็กได้ ดี ครอบคลุม
พัฒนาการด้ านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้ ดี เด็กได้ เรี ยนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและ
มีความถนัดในการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิดอย่างอิสระ เด็กจึงเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขในการเรี ยนรู้

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
2.1 ความหมายของสิ่งแวดล้ อม
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของสิ่งแวดล้ อมไว้ ดงั นี ้
เสริมสุข ปั กกัตตัง (2535: 25) ให้ ความหมายของสิ่งแวดล้ อมไว้ ว่า คือทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ทังที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน
เป็ นปั จจัยในการเกื ้อหนุนซึง่ กันและกัน ผลกระทบจากปั จจัยหนึง่ จะมีสว่ นเสริมสร้ างและทาลาย อีก
ส่วนหนึง่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 9) ให้ ความหมายของสิ่งแวดล้ อมว่า
คือสิ่งต่างๆ ที่เป็ นทังสิ
้ ง่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติหรื อมนุษย์สร้ างขึ ้น ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรม
และนามธรรม มีประโยชน์หรื อไม่มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์ก็ได้
สุเทพ ธีรศาสตร์ (2540: 1) ให้ ความหมายของสิ่งแวดล้ อมว่า คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบ ตัวเรา
ทังที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้ างขึ ้น นับตังแต่
้ คน สัตว์ ดิน น ้า ต้ นไม้
ภูเขา ตลอดจนอาคารบ้ านเรื อน ถนนหนทาง สิ่งประดิษฐ์ ตา่ ง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมด้ วย
จากความหมายของสิ่งแวดล้ อมที่กล่าวมาพอสรุปได้ วา่ สิ่งแวดล้ อม หมายถึง สิ่งที่อยูร่ อบ
เรา ทังมี
้ ชีวิตและไม่มีชีวิต ทังที
้ ่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม มีความเกี่ยวโยงกันทังระบบ
้
หากสิ่งใดเกิด
ผลกระทบทังสร้
้ างและทาลายก็สง่ ผลถึงส่วนอื่นด้ วย
2.2 ความหมายของความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมไว้ ดงั นี ้
นิวตั ิ เรื องพานิช (2537: 38) กล่าวถึงความหมายของอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จกั ใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ มหาชนมากที่สดุ และใช้ ได้ เป็ นเวลานานที่สดุ ทังนี
้ ้ต้ อง
ให้ สญ
ู เสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สดุ
และจะต้ องกระจายการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
โดยทัว่ ถึงกันด้ วย ฉะนันการอนุ
้
รักษ์จงึ ไม่ได้ หมายถึงการเก็บทรัพยากรไว้ เฉยๆ ต้ องนาทรัพยากรมาใช้
ประโยชน์ให้ ถกู ต้ องตามกาลเทศะ (Time and Space) อีกด้ วย
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ราตรี ภารา (2538: 15) ให้ ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวา่ หมายถึง
การใช้ ทรัพยากรอย่างฉลาดหรื อการใช้ ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และยืด
อายุการใช้ งานให้ นานที่สดุ
เสาวนีย์ จันทร์ ที (2546: 13) ให้ ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมว่า หมายถึง
การรู้จกั ใช้ รู้จกั เก็บรักษา เพราะทรัพยากรแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่างกันและแต่ละชนิด
มีวิธีการเก็บรักษาให้ คงสภาพการใช้ งานได้ นานหากมีการทาขึ ้นใหม่ หรื อหาสิ่งทดแทนในสิ่งแวดล้ อมที่
หมดเปลือง
บลูม (Bloom. 1971: 271) ได้ ให้ ความหมายว่า ความรู้เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับการระลึก
ถึงสิ่งเฉพาะเรื่ องหรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรื อสถานการณ์ตา่ งๆ โดยเน้ นความจา
พจนานุกรมฉับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 232) ได้ ให้ คาจากัดความหมายของความรู้วา่
ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สงั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถ
้
เชิงปฏิบตั แิ ละทักษะที่ได้ รับมาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง การอ้ างอิง หรื อการปฏิบตั ิ
ชวาล แพรัตกุล (2526: 201) ได้ ให้ ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง การแสดงออก
ของสมรรถภาพของสมอง ด้ านความจาโดยใช้ วิธีให้ การระลึกออกมาเป็ นหลัก
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2523: 130) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมเบื ้องต้ นที่ผ้ เู รี ยน
สามารถจาได้ หรื อระลึกได้ โดยการมองเห็นได้ ยินความรู้ในขันนี
้ ้ คือ ข้ อเท็จจริง กฎเกณฑ์ คาจากัด
ความเป็ นต้ น
ดังนันความหมายดั
้
งกล่าวจึงสรุปได้ วา่ ความรู้หมายถึง การรู้เรื่ องราวข้ อเท็จจริงต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ สะสมไว้ และแสดงออกเป็ นพฤติกรรมที่เรี ยกเอาสิ่งที่สะสมหรื อจาได้ ออกมาปรากฏให้ ได้ สงั เกต
ได้ และสามารถวัดได้
จากที่กล่าวมา ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม หมายถึงการรู้เรื่ องราวข้ อเท็จจริงต่างๆ
ที่มนุษย์ได้ สะสมไว้ และแสดงออกเป็ นพฤติกรรมการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ และรักษาให้
คงสภาพการใช้ งานให้ นานที่สดุ โดยการทาขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนสิ่งแวดล้ อมที่เสียไป
หลักการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมให้ คงอยูม่ ิเสื่อมคลาย มีหลักการดังนี ้ (วินยั วีระวัฒนานนท์.
2541: 23 - 24, Palmer; & Neal. 1994)
1. การสารวจค้ นหา (Survey and Identify) เป็ นการสารวจค้ นหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นประโยชน์ที่สามารถนามาใช้ ได้
2. การรักษาป้องกัน (Maintenance and Protection) เป็ นการรักษาปกป้องไม่ให้
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมนันเสื
้ ่อมโทรมหรื อถูกทาลายหรื อเกิดมลภาวะ
3. การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (Wise Use) โดยใช้ ให้ ถกู ประเภทใช้ ให้ เหมาะกับศักยภาพ
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมนันๆ
้ ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ใช้ ให้ น้อยแต่เกิดประโยชน์สงู สุด ใช้ ได้
นานที่สดุ และให้ คนจานวนมากได้ รับประโยชน์ด้วย
4. การรู้จกั ใช้ ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ภาพรองลงมา (Audidance of the Best) เลือกใช้ ทรัพยากร
ตามความจาเป็ นและความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด เช่น ปลูกกระถิน
ชะอม เป็ นแนวรัว้ แทนการใช้ ไม้ ทารัว้ หรื อแทนก่อกาแพงเป็ นแนวรัว้ สารวจค้ นหา เป็ นต้ น
5. รู้จกั ปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ ใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ปรับปรุงคุณภาพดินให้ มีน ้ามีป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์เพิ่มขึ ้น เพื่อ
ใช้ เพาะปลูกให้ ได้ หลายครัง้ หรื อให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น
6. การดัดแปลงของเก่าเป็ นสิ่งใหม่ (Recycle) โดยนาของเสียหรื อของเหลือทิ ้งมาผ่าน
กระบวนการผลิต เพื่อใช้ ใหม่ เช่น ทาขยะเป็ นปุ๋ย ทาน ้าเสียเป็ นน ้าดี หลอมเศษโลหะมาทาผลิตภัณฑ์
ใหม่ และนาของเก่ามาใช้ อีก (Reuse) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิต
7. การนาสิ่งอื่นมาใช้ ทดแทนเพื่อประหยัดทรัพยากรที่ใช้ แล้ วสิ ้นเปลือง เช่น ใช้ พลังงานน ้า
พลังงานลมแทนน ้ามัน ใช้ พลาสติกแทนเหล็ก เป็ นต้ น
สรุป สาหรับการปลูกฝั งและสอนเด็กปฐมวัยให้ มีความรู้และรักที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
การสอนใช้ คาพูดง่ายๆ และให้ เด็กฝึ กปฏิบตั จิ ริง จะทาให้ เด็กได้ มีความรู้ความเข้ าใจเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ป้องกันสิ่งแวดล้ อมได้
2.3 สิ่งแวดล้ อมศึกษา
2.3.1 ความหมายสิ่งแวดล้ อมศึกษา มีผ้ ูให้ ความหมายหลายท่ านดังนี ้
สิ่งแวดล้ อมศึกษา เป็ นกระบวนการการศึกษาที่เน้ นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้ อมทางสังคม ปั จจัยที่เป็ นทังรู้ ปธรรมและนามธรรมที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อมและผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อมนุษย์ เพื่อสร้ างเจตคติ พฤติกรรม และค่านิยมในอันที่จะ
รักษาหรื อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม คุณภาพชีวิตของตนเองและของมนุษย์โดยส่วนรวม
สิ่งแวดล้ อมศึกษา เป็ นกระบวนการสอนที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดค่านิยม ในการรับผิดชอบ
ต่อและถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมและให้ ร้ ูจกั ตัดสินใจ มีการแสดงออกที่เหมาะสม เกี่ยวกับ
ประเด็นขัดแย้ ง เรื่ องคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (ลัดดาวัลย์ กันหสุวรรณ. 2535: 4 - 5)
สิ่งแวดล้ อมศึกษา เป็ นกระบวนการพัฒนาประชากรในเรื่ องความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและทางสังคมและวัฒนธรรม
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สรุป ความหมายของสิ่งแวดล้ อมศึกษา เป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ที่ต้องพัฒนาเกิดขึ ้นในมนุษย์ โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย เพื่อให้ เขาเหล่านันซึ
้ ่งเติบใหญ่ต่อไป
เป็ นพลเมืองของโลกได้ ตระหนักในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ผ้ ใู หญ่สะสมทาขึ ้นมา และหาทาง
ป้องกันมิให้ เกิดขึ ้น โดยตัวเด็กเป็ นผู้หยุดยังการกระท
้
าทาลายล้ างสิ่งแวดล้ อม หรื อไม่ใช้ สิ่งแวดล้ อม
อย่างฟุ่ มเฟื อยตังแต่
้ ในวัยเยาว์
2.3.2 ความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมศึกษา
เสน่ห์ ทิมสุกใส (2542: 373) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สิ่งแวดล้ อมศึกษาควรจัดให้ เรี ยนในทุกระดับและทุกวัยของผู้เรี ยน
2. สิ่งแวดล้ อมศึกษาเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับปั จจุบนั อนาคตและเรื่ องที่เกี่ยวกับโลก
ที่มนุษย์อาศัยอยู่
3. การเรี ยนสิ่งแวดล้ อมศึกษา ผู้เรี ยนจะต้ องเข้ าร่วมในกิจกรรมการเรี ยนอย่าง
จริงจัง
4. สิ่งแวดล้ อมศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ที่ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
5. สิ่งแวดล้ อมศึกษาที่สมบูรณ์ จะต้ องครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ หลายวิชา เช่น
วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดการศึกษาที่ทาให้
บุคคลมีทศั นะในการมองภาพรวมของธรรมชาติในมุมกว้ าง ทาให้ มองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับ
องค์ประกอบต่างๆ ในธรรมชาติ ทังองค์
้ ประกอบในระดับท้ องถิ่น ในระดับประเทศ ระดับโลกและ
จักรวาลหรื อศาสนา ก็เป็ นเครื่ องชี ้ให้ เห็นถึงเป้าหมายและการได้ มาซึง่ ความสุขแห่งชีวิต แวดล้ อม ส่งเสริม
ให้ มนุษย์เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองในอนาคต และชีวิตที่จะเกิดใหม่ในเบื ้องหน้ า ในเรื่ องของสังคมก็
เป็ นการศึกษาถึงบทบาทและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ส่งเสริมให้ บคุ คลมองเห็นบทบาทของตนเองใน
สังคม เห็นคุณค่าและอานาจของตนเองที่จะช่วยกันแก้ ไขปั ญหาที่มีอยูแ่ ละที่จะป้องกันปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ ้น
ดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น การให้ การศึกษาเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ควรสอดแทรกให้ มีทกุ ระดับชัน้
ถ้ าได้ ปลูกฝั งทัศนคติที่ดีตงแต่
ั ้ ปฐมวัยจะเท่ากับเป็ นการปลูกต้ นไม้ อ่อนให้ เติบโตเป็ นต้ นไม้ ใหญ่แข็งแรง
ต่อไป ดังนันถ้
้ าเด็กตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาลทุกคนมีความเข้ าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้ อม ก็จะ
เป็ นการถนอมทรัพยากรอย่างมาก
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2.3.3 การศึกษาพืน้ ฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมศึกษา
จากการศึกษาของนักการศึกษา ได้ สรุปความเชื่อพื ้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมศึกษา
ว่า จะต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานความเชื่อ ดังต่อไปนี ้
1. มนุษย์เป็ นส่วนหนึง่ ของธรรมชาติ
2. สิ่งมีชีวิตประกอบขึ ้นด้ วยสารชนิดต่างๆ ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ
3. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสัมพันธ์กนั หมด และไม่มีสิ่งใดๆ สูญหายไปจาก
สิ่งแวดล้ อมได้
4. ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นโลกมีจานวนจากัด ทุกคนมีความชอบธรรมที่จะใช้ ทรัพยากร
และป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม
5. อาหาร อากาศ น ้า เสื ้อผ้ า ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค เป็ นปั จจัยสี่ของ
การดารงชีวิต
6. การที่เราเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของระบบประสาท
ที่จะรับรู้ได้ และขึ ้นอยู่กบั สมรรถนะของเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่ยงั มีสิ่งอื่นๆ อีกมากที่เรายังไม่ร้ ู
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
7. ความต้ องการที่จะดารงชีวิตอยูไ่ ด้ เป็ นเป้าหมายสูงสุดของทุกๆ ชีวิต
8. พฤติกรรมของมนุษย์มิใช่จะถูกกาหนด โดยความต้ องการทางร่างกายเท่านัน้
แต่ยงั ถูกกาหนดโดยวัฒนธรรมความเชื่อถือและค่านิยม ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงวัฒนธรรมความเชื่อถือ
และค่านิยมของสังคมย่อมเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วย
9. ทัศนคติมีผลที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยเช่นกัน
10. ทัศนคติสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยกระบวนการทางการศึกษา
2.3.4 หลักการจัดสิ่งแวดล้ อมศึกษา
เสน่ห์ ทิมสุกใส (2542: 373) ได้ กล่าวถึงการจัดสิ่งแวดล้ อมศึกษาควรอยู่บนพื ้นฐาน
ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นการศึกษาเพื่อชีวิต สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรเป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการดารง
ชีวิตของมนุษย์ ในปั จจุบนั กิจกรรมของมนุษย์เองได้ ก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมแก่สภาพแวดล้ อมขึ ้น ดังนัน้
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม จึงนับเป็ นความจาเป็ นสาหรับชีวิตเช่นเดียวกับการศึกษาภาคบังคับที่
จะให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
2. เป็ นการศึกษาตลอดชีวิต ประชาชนทุกคนเป็ นผู้ที่จะได้ รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมโดยตรง และในปั จจุบนั มักมีสถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมเกิด
ขึ ้นอยูเ่ สมอ ดังนันประชาชนจึ
้
งควรได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องตลอดชี พ
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3. เป็ นการเรี ยนรู้เพื่ออยูร่ ่วมกันของมนุษยชาติ ปั ญหาหรื อความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมนัน้ จะกระทบไปสูส่ ิ่งแวดล้ อมทังระบบได้
้
ในที่สดุ จึงไม่มีประเทศใดที่จะหลีกเลี่ยง
หรื อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมได้ โดยลาพัง การจัดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม จึงต้ องให้ เรี ยนรู้ตงแต่
ั้
ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก
4. เป็ นการเรี ยนรู้เหตุการณ์ปัจจุบนั และอนาคต การเรี ยนรู้เรื่ องสิ่งแวดล้ อมเป็ น
การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องติดตามเหตุการณ์ปัจจุบนั อย่างกว้ างขวาง และเข้ าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น
กับตนเองและสิ่งแวดล้ อมในอนาคต
5. เป็ นการสร้ างจริยธรรม การเรี ยนสิ่งแวดล้ อมเป็ นการมุง่ สร้ างจริ ยธรรมความสานึก
รู้จกั รับผิดชอบต่อการกระทาของตนเองที่อาจส่งผลกระทบสูค่ ณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมศึกษา โดยส่วนรวม
หรื อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น
6. เป็ นการเรี ยนในเชิงระบบ เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่อยูใ่ นโลกย่อมมีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกันหรื อระบบทังหลายจะอยู
้
ไ่ ด้ ก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆ ชนิด การเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
หรื อระบบนิเวศจะช่วยส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบขึ ้นได้
7. เป็ นการบูรณาการเนื ้อหาการเรี ยน ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ล้ วน
มาจากทังส่
้ วนที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและค่านิยม การเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
จึงจาเป็ นที่จะต้ องมีความเข้ าใจในเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องทังหมดร่
้
วมกันโดยมีนิเวศวิทยาเป็ นพื ้นฐานความรู้
ที่สาคัญ
8. เป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องมีสว่ นร่วมในบทเรี ยนเนื ้อหา ในการเรี ยนมุง่ ให้
ผู้เรี ยนได้ นาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน หรื อนาไปปรับปรุงการดารงชีวิตของตนเอง ผู้เรี ยนจึงจาเป็ นต้ อง
เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยน และตัดสินใจเลือกวิถีการดารงชีวิตด้ วยตนเอง
9. เป็ นการเรี ยนที่มงุ่ สร้ างความตระหนัก เจตคติ และค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
การเรี ยนสิ่งแวดล้ อมจะต้ องมุ่งสร้ างความตระหนักต่อปั ญหาและคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมสร้ างเจตคติที่ ดี
ต่อสิ่งแวดล้ อม และเพื่อก่อให้ เกิดค่านิยมต่อสังคม ในอันที่จะธารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมเอาไว้
ดังนันการเรี
้
ยนการประเมินผลการเรี ยนจึงมุง่ ประเมินผลความตระหนัก เจตคติ และค่านิยมมากกว่า
การเรี ยนที่มงุ่ ความรู้ ความจาเป็ นดังเช่นการเรี ยนในวิชาอื่นๆ
10. เป็ นกระบวนการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา ด้ วยความจาเป็ นในเรี ยนสิ่งแวดล้ อม
เกิดขึ ้นด้ วยจุดมุง่ หมายที่จะแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม ดังนันกระบวนการเรี
้
ยนการสอนจึงต้ องจัดกระบวน
การเรี ยนแบบแก้ ปัญหา คือ เรื่ องของสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรที่ผ้ เู รี ยนเผชิญอยูใ่ นสังคม
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2.3.5 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนสิ่งแวดล้ อม
วิชยั เทียนน้ อย (ม.ป.ป.: 10 - 12) ได้ กล่าวถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้ อม
ศึกษา มีด้วยกันหลายวิธีดงั นี ้
1. การถนอม เป็ นเรื่ องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเพื่อพยายามรักษาทังปริ
้ มาณและ
คุณภาพให้ ยืนยงคงอยู่ตอ่ ไปให้ นานเท่านาน โดยการพยายามใช้ ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาได้
2. การบูรณะซ่อมแซม เป็ นการบูรณะซ่อมแซมสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับความเสียหาย
ให้ มีสภาพเหมือนเดิมหรื อเทียบเท่าของเดิม
3. การนามาใช้ ใหม่ เป็ นการนาเอาทรัพยากรที่ใช้ แล้ วมาใช้ ใหม่
4. นามาปรับปรุงและใช้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสภาพธรรมชาติ เช่น
การสร้ างเขื่อนเพื่อเก็บกักน ้าไว้ ใช้ น ้าที่กกั เก็บไว้ นี ้จะนามาใช้ ประโยชน์ได้ มากกว่าตามธรรมชาติ
5. การใช้ สิ่งอื่นทดแทน กล่าวคือ สิ่งแวดล้ อมบางอย่างสามารถที่จะใช้ แทนกันได้
6. การสารวจ ค้ นหา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม เช่น การสารวจค้ นหา
แหล่งน ้ามันในอ่าวไทย ทาให้ ค้นพบก๊ าซธรรมชาติเป็ นจานวนมากพอที่จะลงทุนขุดมาใช้ ได้
เน้ นหลักการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้ อม ให้ สงวนรักษาพยายาม
นาของเก่ามาปรับปรุงใช้ ใหม่ และพยายามเพิ่มพูนทรัพยากร
เสน่ห์ ทิมสุกใส (2542: 375) ได้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรี ยนสิ่งแวดล้ อม
ออกได้ เป็ น 3 แนวทางคือ
1. การจัดกิจกรรมภายในห้ องเรี ยน ในการจัดกิจกรรมนี ้ต้ องคานึงถึงจุดหมายของ
หลักสูตร และพยายามจัดให้ สมั พันธ์กบั การเรี ยนการสอนวิชาอื่นที่ปรากฏอยูใ่ นหลักสูตร ซึง่ สามารถ
กระทาได้ หลายวิธี
2. การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การตังชื
้ ่อชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม การรณรงค์เพื่อ
สิ่งแวดล้ อม เช่น การรณรงค์รักษาความสะอาดภายในโรงเรี ยน การลอกคลอง การเก็บขยะ การรณรงค์
ให้ ใช้ หน้ ากากป้องกันสารพิษจากท่อไอเสีย การรณรงค์การใช้ น ้ามันไร้ สารตะกัว่ การรณรงค์ให้ เลิกใช้
โฟม เป็ นต้ น
3. การจัดกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน หรื อการจัดกิจกรรมภาคสนาม เช่น การพา
นักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่ การเดินสารวจ การเข้ าค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมภายในห้ องเรี ยน จะมี
ลักษณะ เช่นเดียวกับวิธีจดั กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส่วนการจดกิจกรรมพิเศษก็มกั จะจัดทาขึ ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึง่ โดยไม่จาเป็ นต้ องจัดให้ สมั พันธ์กบั ชัว่ โมงหรื อวิชา ในที่นี ้จะเน้ นเฉพาะการจัดกิจกรรมนอก
ห้ องเรี ยนหรื อการจัดกิจกรรมภาคสนามเท่านัน้
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2.4 การปลูกฝั งเด็กปฐมวัยให้ มีความรู้ ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
ความสาคัญของการปลูกฝั งให้ เด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม: แนวคิดจากนักปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2544: 24)
จอห์น ดุยอี ้ (John Dewey)มีทศั นะในการมองเด็กว่าเป็ นส่วนของสังคม แนวการจัด
ประสบการณ์ควรจัดให้ มีกิจกรรมกลุม่ ให้ มีความยืดหยุ่น เพื่อที่แก้ ปัญหาของสังคมได้ ตัวอย่างเช่น
การให้ เด็กรู้จกั เรื่ องอาหารต่างๆ แทนที่จะสอนเด็กโดยนาอาหารต่างๆ มาให้ เด็กดู ควรนาเด็กไปที่
ร้ านอาหาร เพื่อให้ เด็กได้ เห็นชีวิตจริงๆ ในสังคม
ดุยอี ้ เน้ นเรื่ องการเล่นและการใช้ กระบวนการสอน โดยการเรี ยนรู้ เด็กควรมีความอิสระ
ในการสารวจค้ นพบและเล่นในสิ่งแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสนใจ
อิริคสัน (Erikson. 1950)เป็ นนักจิตวิทยาผู้ค้นพบทฤษฎีทางด้ านบุคลิกภาพ ทฤษฎีนี ้
ชี ้ให้ เห็นว่าความสาคัญ ของธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมที่ดี จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของคน ช่วย
พัฒนาทางด้ านอารมณ์และสังคม ซึง่ มีสว่ นพัฒนาการทางด้ านสติปัญญาในที่สดุ เขามีความเชื่อว่าผู้ที่
พัฒนาแนวการจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็กปฐมวัยควรมุง่ เน้ นที่การเล่นโดยให้ เด็กเล่นทุกๆ วัน สร้ าง
ความคุ้นเคยกับสิ่งของต่างๆ และสอนให้ เด็กรู้จกั คิดด้ วยตนเอง ทฤษฎีของอิริคสัน จึงมีสว่ นสาคัญในการ
พัฒนาแนวการจัดประสบการณ์มงุ่ เน้ นที่ตวั เด็กเป็ นสาคัญ
จีน พีอาเจต์ (Jean Piaget. 1896 - 1980) นักจิตวิทยาที่เป็ นที่ร้ ูจกั ในทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางด้ านสติปัญญา ผลงานของเขาเน้ น ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาของมนุษย์ ทฤษฎีนี ้ชี ้ให้ เห็น
ถึงความสาคัญของความเป็ นมนุษย์อยูท่ ี่มนุษย์มีความสามารถในการสร้ างความรู้ผา่ นการปรับตัวให้ เข้ า
กับสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ปรากฏอยู่ในเด็กตังแต่
้ แรกเกิดออกมา 2 รูปแบบ คือ การซึมซับ (Assimilation) และการ
ปรับ (Accommodation) ความสามารถนี ้ เป็ นส่วนสาคัญของโครงสร้ างทางสมอง นอกจากนี ้ พีอาเจต์
เน้ นเรื่ องการเรี ยนรู้ที่จะเกิดขึ ้นได้
เมื่อเด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและผู้ใหญ่ในการเข้ าสังคมนันๆ
้
อิทธิพลของทฤษฎีนี ้มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณ์ในระดับปฐมวัย คือ ให้ เด็กเรี ยนรู้โดยให้
โอกาสเด็กในการเล่น สารวจและทดลองให้ เด็กมีโอกาสเลือกตัดสินใจปั ญหาและแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วย
ตนเอง
เดวิด เอลคายด์ (David Elkid. 1938)เป็ นนักการศึกษาชาวอเมริกนั ผู้มีความเห็นว่า แนว
การจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็กปฐมวัย ควรเน้ นที่การให้ เด็กได้ สารวจและทดลองวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ด้ วย
ตนเอง เขาได้ เขียนหนังสือชื่อว่า The Hurried Child ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นความคิดของเขาว่าไม่ควร
สอนเร่งทางด้ านวิชาการแก่เด็ก
เด็กๆ ควรได้ เล่นและพัฒนาท่ามกลางสภาพแวดล้ อมที่อิสระ
ผู้ปกครองควรระวังในการเร่งลูกให้ เรี ยนทางด้ านวิชาการ เพราะเป็ นผลเสียกับเด็กในอนาคต
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แนวความคิดของปรัชญาและนักการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น มีแนวความคิดที่ร่วมกันคือ
เห็นความสาคัญของเด็ก เข้ าใจในสิ่งแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อตัวเด็ก การปลูกฝั งให้ เด็กมีความรู้ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เป็ นสิ่งสาคัญที่ควรมอบให้ แก่เขา เพราะถ้ าเด็กได้ รับการปลูกฝั ง สัง่ สอนในทางที่ดี
ทาให้ มีแนวคิดทัศนคติที่ดีตอ่ ไปในเรื่ องนัน้ เด็กได้ รับการสัง่ สอนด้ วยกระบวนการทางการศึกษาเรื่ องรัก
อากาศ ต้ นไม้ สัตว์ และน ้า เด็กจะปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อมดังกล่าวในทางที่ดี เกิดความรู้ในการอนุรักษ์
และสิ่งแวดล้ อม ดังนันจึ
้ งเป็ นความสาคัญที่ควรปลูกฝั งตังแต่
้ เยาว์วยั จุดนี ้ถ้ าเราปลูกฝั งเด็กได้ ใน 20
ปี ข้ างหน้ า เราก็จะได้ ผ้ ใู หญ่ที่ดี มีนิสัยมัธยัสถ์ ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้ อม
2.5 หลักสาคัญในการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยให้ มีความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
วัยเด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็ นระยะที่สาคัญที่สดุ ของการพัฒนาการทังทางร่
้
างกาย
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ เป็ นวัยที่เรี ยกว่า ช่วงแห่งพลังการเจริญเติบโตงอกงาม
สาหรับชีวิต แนวความคิดเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการมองเด็ก ในทัศนะของการที่เด็กมีพฒ
ั นาการ
ด้ านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวัยอื่นๆ ในช่วงชีวิตของความเป็ นมนุษย์ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2538: 8)
ดังนันหลั
้ กการปลูกฝั งเด็กวัยนี ้ให้ เรี ยนรู้เกิดความรักสิ่งแวดล้ อมควรคานึงถึงองค์ประกอบดังนี ้
1. หลักการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอาศัยสภาพการณ์ตา่ งๆ ที่ได้ รับ
การเรี ยนรู้จะทาให้ มนุษย์ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวิต เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตได้ ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู้คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีสติปัญญา
2. กระบวนการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม
การปลูกฝั งเด็กปฐมวัยให้ รักสิ่งแวดล้ อม พ่อแม่และครู รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ควรคานึงเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็ นหลักยึด และ
นาจุดมุง่ หมายของการจัดสิ่งแวดล้ อมศึกษามาผสมผสานให้ สอดคล้ องกัน หลักการสาคัญในการปลูกฝั ง
เด็กให้ รักสิ่งแวดล้ อม ควรประกอบด้ วยปั จจัยดังนี ้
2.1 การให้ ความรู้ (Knowledge) การรับรู้ของเด็กในระดับนี ้ค่อนข้ างมีการรับรู้เป็ น
แบบรูปธรรม ดังนันเด็
้ กควรได้ เรี ยนรู้ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ควรให้ ร้ ูจกั สิ่งแวดล้ อมที่
เป็ นธรรมชาติคือ อากาศ น ้า สัตว์ ต้ นไม้ หิน ดิน กรวด ทราย และสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นคือ
ไฟฟ้า สารพิษ และขยะ ซึ่งการที่เด็กรู้ จักสิ่งแวดล้ อมประกอบด้ วยอะไรบ้ าง พืน้ ความรู้ ที่เด็ก
เรี ยนรู้ อย่างมีจุดหมาย นอกจากนันให้
้ ความรู้เกี่ยวกับให้ รู้ หน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อม
การบอกแนวทางในการใช้ ส่งิ แวดล้ อมให้ มีประโยชน์ และแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่
ตลอดไป
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2.2 การสร้ างความเข้ าใจ (Understand) เป็ นการสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับให้ เด็กรู้
ถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมต่อตนเองต่อมนุษย์ ควรสร้ างความเข้ าใจสิ่งแวดล้ อมที่อยู่ใกล้ ตวั เด็ก
ก่อน แล้ วจึงขยายวงกว้ างออกไปจนถึงสิ่งแวดล้ อมที่อยูไ่ กลตัวเด็ก และเป็ นที่สนใจของเด็ก อาทิให้
รู้จกั อากาศ น ้า สัตว์ ต้ นไม้ ก่อน แล้ วจึงให้ เรี ยนรู้เรื่ อง ขยะ สารพิษ และไฟฟ้า เป็ นต้ น เช่นนี ้
เด็กจะมีความเข้ าใจในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม พ่อแม่ ควรนาเหตุการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั เกิดขึ ้น มาเล่าหรื อสอน
เด็ก เช่น อ่านจากหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.3 การสร้ างกรอบแนวคิด (Concept) ในการสร้ างกรอบแนวความคิดเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
พ่อแม่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องต้ องทาให้ เด็กมองภาพรวมของสิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวว่า สิ่งแวดล้ อม
เป็ นบริ บท และปั จจัยในการดารงชีวิตของมนุษย์เป็ นสิ่งที่แยกออกจากชีวิตความเป็ นอยูไ่ ม่ได้ อาทิ เด็กๆ
ต้ องอาศัยอากาศหายใจเพื่อความอยู่รอดต้ องอาศัยน ้ามาใช้ หล่อเลีย้ งชีวิ ต อาศัยต้ นไม้ เป็ นอาหาร
ที่อยู่อาศัย ทาเครื่ องนุง่ ห่ม ยารักษาโรค และทาให้ น ้าไม่ทว่ ม หรื อถ้ าเด็กๆ ทิ ้งขยะมากทาให้ อากาศเสีย
ดังนันสิ
้ ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่อยู่คกู่ บั โลกมนุษย์ พ่อแม่ควรนาแนวความคิดของการที่เด็กเรี ยนรู้ สิ่งแวดล้ อมใน
สภาพดีและไม่ดี ทาอย่างไรถึงเด็กๆ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมเสื่อมโทรม ถ้ าได้ เป็ นการเปิ ดกว้ างใน
แนวความคิดเด็กรับรู้ เรี ยนรู้และพร้ อมแก้ ปัญหา
2.4 การเสริมสร้ างทักษะ (Skills) เป็ นการเสริมสร้ างให้ เด็กเรี ยนรู้จากชีวิตจริงจาก
ธรรมชาติรอบตัว และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น โดยจัดประสบการณ์ต้องให้ เด็กปฏิบตั จิ ริง ทาให้ เรี ยนรู้
จักสิ่งแวดล้ อมจริงๆ ให้ เด็กได้ เห็น สัมผัส และแก้ ปัญหาจริงๆ อาทิ ให้ เด็กช่วยปลูกต้ นไม้ เห็นความ
ร่มรื่ น คุณประโยชน์ เรี ยนรู้การมีชีวิตของสัตว์บ้าน สัตว์ป่า ให้ ฝึกการประหยัด เช่น ไฟฟ้า กาจัดขยะ
อย่างถูกวิธี เป็ นต้ น
2.5 การเสริมสร้ างเจตคติ (Attitudes) เป็ นการเสริมสร้ างเจตคติที่ดี ปลูกฝั งความ
รักสิ่งแวดล้ อม รู้จกั การรักษาสิ่งแวดล้ อม เห็นคุณค่าประโยชน์สิ่งแวดล้ อมต่อตัวเอง
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2.6 แนวการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม
สร้ างความตระหนัก
ความรู้สกึ ที่ดี

สร้ างทักษะ
ประสบการณ์ตรง

แนวการจัดประสบการณ์

สร้ างความรู้

ส่งเสริมเด็กปฐมวัยรัก
สิ่งแวดล้ อม

น ้า อากาศ

ฝึ กปฏิบตั จิ ริง

สร้ างเจตคติ

ต้ นไม้ สัตว์

ฝึ กการบ้ าน

00989bg09

ขยะ ไฟฟ้า

ความรู้สกึ 89b
ที่ดีจากพ่อแม่

สารพิษ ดิน หิน
กรวด ทราย

ภาพประกอบ 3 แนวการจัดประสบการณ์สง่ เสริมเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม
ที่มา : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . (2538). การปลูกฝั งเด็กปฐมวัยให้รักสิ่ งแวดล้อมด้วย
แบบฝึ กกิ จกรรมการบ้านและการปฏิ บตั ิ จริ ง. หน้ า 6 - 7.
แนวการจัดประสบการณ์หรื อหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการให้
การศึกษา หรื อพัฒนาศักยภาพเด็กในทุกด้ าน เพราะมวลประสบการณ์ทงหลายที
ั้
่เด็กได้ รับจะก่อให้
เกิดการเรี ยนรู้พฒ
ั นาการและทักษะตามที่ต้องการ แนวการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยมีความหมาย
ครอบคลุมดังนี ้ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2538: 6 - 7)
1. เป็ นสภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นในขณะที่เด็กเรี ยนรู้ เป็ นลักษณะให้ เด็กมีโอกาสเป็ นผู้นาใน
การเลือกทากิจกรรม
2. มวลประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นทุกๆ วันกับเด็ก ประสบการณ์ทกุ อย่างที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนมี
อิทธิพลในการเรี ยนรู้
3. การวางแผนการสอนของครู โดยกาหนดว่าต้ องการให้ เด็กเรี ยนรู้อะไร
4. โปรแกรมการศึกษามีลกั ษณะเฉพาะแต่ละโปรแกรม
จากความหมายนี ้แนวการจัดประสบการณ์มีลกั ษณะต่างๆ กัน เป็ นโครงการที่ประมวล
ความรู้และประสบการณ์ทงหลายที
ั้
่ครูจดั ให้ กบั เด็ก ไม่วา่ จะเป็ นในชันเรี
้ ยน นอกชันเรี
้ ยน ห้ องอาหาร
สนามเด็กเล่น ห้ องน ้า ทังนี
้ ้เพื่อให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้พฒ
ั นาไปตามความมุง่ หมายที่กาหนดไว้ ซึง่ แนว
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การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยมุง่ เน้ นพัฒนาโดยส่วนรวมทุกด้ านเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสขุ
ในการพัฒนาให้ เด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ การจัดแนวประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้ อมเด็ก ควร
สอดแทรกให้ ผสมกลมกลืนพัฒนาเด็กทุกด้ านเช่นกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 3
1. การสร้ างความตระหนักและความรู้สกึ ที่ดี
ธรรมชาติของสิ่งแวดล้ อมและชีวิต (Nature of Physical Environment and Life)
คือความจริงที่ปรากฏอยู่ ในสิ่งแวดล้ อมตัวเรานันมี
้ ระบบธรรมชาติอยูห่ ลายระบบ เช่น ระบบของน ้า
ระบบการหมุนเวียนของธาตุ ระบบของสิ่งมีชีวิตฯ สิ่งเหล่านี ้มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยูเ่ สมอ การเรี ยน
สิ่งที่เป็ นทางการรับเป็ นความรู้ที่เป็ นสัจจะ
สาหรับการสร้ างความตระหนักและความรู้สกึ ที่ดี รักสิ่งแวดล้ อม เด็กๆ ควรสงวน
รักษาเอาไว้ เป็ นวัยที่สามารถรับรู้และสร้ างขึ ้นกับเด็กวัยนี ้ได้ แต่ควรคานึงถึงพัฒนาการของเด็กวัยนี ้
ควบคูไ่ ปด้ วยกัน เด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นวัยเรี ยนอายุ 3 - 6 ปี ที่พฒ
ั นาการด้ านคุณค่า หรื อทัศนคติ หรื อ
มีการรับรู้เกี่ยวกับหน้ าที่ของตน รับรู้ถึงความสาเร็จ ผลสาเร็จ เกิดความรู้สกึ ผิดชอบชัว่ ดี สามารถ
แยกแยะความผิดถูกอย่างชัดเจนได้ เริ่มยอมรับว่าต้ องทาตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ แต่ไม่คอ่ ยเข้ าใจเหตุผล
มากนัก นอกจากนี ้ต้ องคานึงถึงเทคนิคในการสอเพื่อให้ เกิดผลเด็กเกิดความตระหนักและความรู้สกึ ที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิ การให้ เด็กพูดความคิดเห็น ความรู้สกึ ต่อสิ่งแวดล้ อม เลือกแนวทางในการ
แก้ ปัญหา การทบทวนแนวทางในการพัฒนา นาไปปฏิบตั แิ ละกระทาซ ้า นอกจากนี ้การปลูกฝั งความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็ นการฝึ กให้ มีความเข้ าใจในระบบสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น แนวทาง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องที่สลับซับซ้ อนซึง่ จะเกี่ยวกับปั ญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
สดใส ชะนะกุล (2538: 50) แนะนาว่าเด็กมีสว่ นช่วยเหลือทังโดยทางตรงและ
้
ทางอ้ อมตามความสามารถได้ ดงั นี ้
1. ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่อยูใ่ กล้ ตวั
2. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรแต่ละชนิด และผลกระทบจากการ
ทาลายทรัพยากร
3. ฝึ กนิสยั ให้ รักสะอาด ไม่มกั ง่าย ทิ ้งขยะไม่เลือกที่
4. ฝึ กตนเองให้ รักธรรมชาติ รักต้ นไม้ และเมตตาต่อสัตว์
5. ให้ ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมในทุกโอกาสที่จะทาได้
2. การสร้ างความความรู้ (Knowledge) พื ้นฐานเข้ าใจในสิ่งแวดล้ อม
ความรู้พื ้นฐานคือ เรื่ องหรื อข้ อมูลพื ้นฐาน เป็ นความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่มีระดับ
ควรง่ายต่อเด็กวัยนี ้เข้ าใจ (Palmer; & Neal. 1944: 50) พีอาเจต์อธิบายไว้ วา่ ชนิดของความรู้แยกตาม
เนื ้อหาสาระที่เด็กวัยนี ้ควรเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) ความรู้ทางกายภาพ : การค้ นพบ (Physical
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Knowledge : Discovery) เป็ นความรู้ที่เป็ นผลที่เด็กได้ เรี ยนรู้สิ่งต่างๆ จากการสัมผัส การยก การเป่ า
การตี การมอง การดม การฟั ง การเขียน 2) ความรู้ทางด้ านตรรกศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : การประดิษฐ์
(Logical - Mathematical: Invention) เกิดขึ ้นกับเด็กได้ โดยการกระทาของเด็กที่ดีตอ่ วัตถุเป็ นการ
ค้ นพบของเด็ก นับว่าเด็กสามารถสร้ างองค์ความรู้ขึ ้นมาได้ 3) ความรู้ทางด้ านสังคม: ความรู้ที่ไม่มีรูปแบบ
(Social - Arbitrary Knowledge) เป็ นความรู้ที่เด็กสร้ างขึ ้นมาเอง จากประโยชน์ของเขาและจากการสัง่
สอนของพ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ เป็ นความรู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นมา ด้ วยตนเอง ดังนันความรู
้
้ พื ้นฐานที่เด็กวัย
นี ้เรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมควรเน้ นความรู้ที่อยูร่ อบๆ ตัวเด็กที่เขาคุ้นเคยและรู้จกั อาทิ อากาศ ดิน หิน
แร่ธาตุ น ้า พืช สัตว์ คน และการสื่อสาร อุตสาหกรรม และความเสียหาย สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้
ความรู้ที่ปลูกฝั งให้ เด็กรักสิ่งแวดล้ อม ครอบคลุมความรู้ดงั นี ้
2.1 สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ แบ่งได้ เป็ นสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นได้ คือ
2.1.1 สิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มีกาเนิดเกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติ
มิได้ มีมนุษย์กระทาขึ ้น ได้ แก่ น ้า อากาศ ต้ นไม้ ดิน หิน กรวด ทราย สัตว์ สิ่งแวดล้ อมเหล่านี ้เด็กๆ
จะคุ้นเคยและรู้จกั
2.1.2 สิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ ้น ดัดแปลง
ขึ ้นมา ได้ แก่ ไฟฟ้า ขยะ สารพิษต่างๆ
2.2 สภาพการณ์ของมนุษย์ เป็ นความรู้ให้ เด็กเข้ าใจว่าเป็ นผลจากการกระทาของตัว
เด็กที่ใช้ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม อาทิ เด็กๆ ทิ ้งขยะลงแม่น ้าทาให้ น ้าสกปรก เด็กๆ ปล่อยน ้าทิ ้งไว้
ทาให้ สิ ้นเปลือง
2.3 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นความรู้สอนเด็กให้ ร้ ูจกั การรักษา หวงแหน
เกิดความรักในสิ่งแวดล้ อมดังกล่าวมา เพราะถ้ าเด็กๆ ไม่รักษาหรื ออนุรักษ์แล้ ว ทรัพยากรหมดไปจาก
โลกได้ การอนุรักษ์ที่สอนให้ เด็กเรี ยนรู้ อาทิ ปลูกต้ นไม้
2.4 ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม (Environment Problems) คือ มลพิษสิ่งแวดล้ อมที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ ต่อสุขภาพอนามัย อาทิ น ้าเสีย อากาศเสีย การร่อยหรอของป่ าไม้ สัตว์ ป่ า หิน
ดิน กรวด ทราย การใช้ ป๋ ยุ ยาฆ่าแมลง สารพิษปนเปื อ้ นในอาหาร เด็กๆ เกิดโรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคท้ องเสียเนื ้อหาแนวการจัดประสบการณ์ให้ กบั เด็กระดับนี ้ ควรเป็ นความรู้สิ่งแวดล้ อมที่เหมาะต่อ
ระดับความเข้ าใจ การเรี ยนรู้ พัฒนาการครอบครัว เพื่อที่เด็กได้ นาความรู้ที่เข้ าใจนี ้ไปปรับ ประยุกต์ใช้
การหวงแหน รักสิ่งแวดล้ อม
3. สร้ างเจตคติ (Attitude) และความรู้สกึ (Feeling) ที่ดี มีแรงจูงใจและการป้องกันและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้ อม
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ธรรมชาติของเจคติ (Nature of Attitude) คือความคิดเห็น ความเชื่อของทุกคน
จึงทาให้ เรามีความคิดโน้ มเอียงไปทางหนึง่ ความคิดโน้ มเอียงที่ถกู ปรุงแต่งด้ วยสลัดทิ ้งออกไปให้ ได้ เพื่อ
ที่จะให้ ความคิดหรื อจิตใจเกิดความอิสระ (วินยั วีระวัฒนานนท์. 2539: 119)
การเกิดเจตคติและความรู้สึกที่ดีในเด็ก ต้ องอาศัยกระบวนการสอน การทาให้ ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมให้ เด็กสนใจ เกิดความรู้สกึ ที่ดี สาหรับเด็กปฐมวัย พ่อแม่กบั บุคคลใกล้ ชิด
ผู้ให้ ความรู้ ผู้ที่ทาให้ เด็กเกิดเห็นคุณค่าในส่วนใดส่วนหนึง่ เป็ นส่วนสาคัญมาก เด็กวัยนี ้มีความผูกพัน
กับพ่อแม่ มีทศั นคติที่ดี เชื่อฟั งเมื่อพ่อแม่สงั่ สอน เกิดความศรัทธา ดังนันพ่
้ อแม่เป็ นบุคคลสาคัญมาก
ในการปลูกฝั งให้ ลกู มีทศั คติที่ดี
ความสานึกที่ดีตอ่ สิ่งแวดล้ อมซึง่ การประพฤติปฏิบตั ปิ ระกอบด้ วย
กระบวนการทางสมองที่เป็ นเหตุเป็ นผล การรู้จกั แยกแยะ และการตัดสินใจกระทาในสิ่งที่เอื ้อประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้ อม และเอื ้อประโยชน์ตอ่ ชีวิตของมวลมนุษย์ การเรี ยนเรื่ องสิ่งแวดล้ อมจะเป็ นผล เด็กเกิด
ความรู้สกึ ที่ดีที่จะขออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และไม่ทาตนเป็ นปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อม การฝึ กปฏิบตั จิ ริง โดย
ให้ เด็กมีประสบการณ์ตรงในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ทังที
้ ่เป็ นกายภาพและจิตภาพ กิจกรรมที่
ผู้ปกครอง พ่อและแม่ควรให้ จดั และฝึ กเด็ก
4. การสร้ างทักษะ (Skills) ปฏิบตั จิ ริงและการมีสว่ นร่วม (Participation)
จากพื ้นฐานความคิดของทฤษฎีการเรี ยนรู้ เน้ นให้ เห็นว่าเด็กปฐมวัยเป็ นวัยเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ตรง ผู้ใหญ่เตรี ยมสภาพแวดล้ อมให้ และโดยเด็กลงมือปฏิบตั จิ ริงด้ วยประสาทสัมผัส
ทัง้ 5 ในการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยประกอบด้ วยวิธีการ
ต่อไปนี ้
4.1 จากประสบการณ์ตรง (Experience) ทฤษฎีของพีอาเจต์ศกึ ษาเรื่ องเด็กเรี ยนรู้
ได้ อย่างไร หรื อเด็กสร้ างความรู้ได้ อย่างไร ทฤษฎีนี ้เชื่อว่าเด็กเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ หรื อสร้ างความรู้โดยอาศัย
กระบวนการทางานของโครงสร้ างสติปัญญาจากความคิดเดิมของเขาที่มีอยูเ่ ชื่อมโยงกับประสบการณ์ ที่เขา
สัมผัสและปฏิบตั ิการโดยตรง จากนันเกิ
้ ดการรับรู้สร้ างเป็ นมโนทัศน์หรื อความคิดรวบยอด มีความเข้ าใจ
เกิดความรู้ กระบวนการนี ้เป็ นการปรับตัวเข้ าสู่โครงสร้ าง (Assinalation) เป็ นกระบวนการ ที่บคุ คลปรับ
โครงสร้ างความคิด หรื อโครงสร้ างทางสติปัญญาของตนให้ เหมาะสมกับประสบการณ์ที่รับเข้ าไปเพื่อ
ให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม เพื่อช่วยรักษาความสมดุลและผลจากการทางานของกระบวนการ ดังกล่าวจะ
เกิดเป็ นโครงสร้ าง (Schema) ขึ ้นในสมอง เป็ นกระบวนการของการสร้ างสรรค์ความรู้ (Construction)
ขึ ้นมาเป็ นความรู้ธรรมชาติที่เกิดจากตัวเด็กโดยการอาศัยประสบการณ์ตรง ดังนันการปลู
้
กฝั งเด็กรัก
สิ่งแวดล้ อม ควรให้ เด็กได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้ เด็กได้ พบเห็นความเป็ นไปของสิ่งที่ศกึ ษาใน
ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ หรื อสิ่งแวดล้ อมโดยตรงด้ วยระบบประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การได้ ยิน
ได้ เห็น ได้ สมั ผัส ได้ กลิ่น และชิมรส เป็ นการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เกิดการปรับเข้ าสูโ่ ครงสร้ างความคิด
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เดิมและปรับขยายโครงสร้ างความคิดนัน้ สรรค์สร้ างสิ่งแวดล้ อมด้ วยตนเอง อาทิ การให้ เด็กเก็บขยะ
หรื อแยกทิ ้งขยะ ออกเป็ น 3 ประเภทคือ ขวด แก้ ว พลาสติก และเศษขยะอื่นๆ หรื อให้ เด็กรดน ้า
ต้ นไม้
4.2 ฝึ กปฏิบตั จิ ริง การให้ เด็กเรี ยนรู้ รู้คดิ ความซาบซึ ้งในเรื่ องดเรื่ องหนึง่ ควรให้ เด็ก
เรี ยนโดยผ่านกระบวนการปฏิบตั จิ ริง เรี ยนรู้จากของจริง ทดลองจริงกับสิ่งใหม่ๆ การที่เด็กได้ สมั ผัสเด็ก
เกิดการมีสว่ นร่วม ที่สดุ เกิดความเข้ าใจ ความคิดรวบยอดของตน (Joanne Hendrick. 1984;
NAEYC. 1998) การให้ เด็กได้ ประพฤติปฏิบตั จิ ริงต่อสิ่งแวดล้ อมโดยตรงด้ วยการกระทาซ ้าๆ จนเกิดเป็ น
ทักษะหรื อนิสยั ที่ถือเป็ นกิจปฏิบตั ิ เด็กจะเกิดการรับรู้และความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
ดังนันในการปลู
้
กฝั งให้ เด็กมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ถ้ าจัดกิจกรรมให้ เด็กมี
ค่านิยม ทัศนคติ มีความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้ อมอยู่เป็ นประจา ทาให้ เด็กเปลี่ยนทัศคติ สร้ าง
ความตระหนัก และนิสยั ในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล้ อมได้ และจัดกิจกรรมเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิจริง
เป็ นการช่วยเด็กอีกหนทางหนึง่ ที่จะพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่ทาเฉพาะทาง
ด้ านวิชาการอย่างเดียว แต่ควรให้ เด็กฝึ กฝนลักษณะนิสยั ด้ วย นอกจากนี ้ยังเป็ นการสร้ างความรับผิดชอบ
และฝึ กการแก้ ไขปั ญหาแล้ วยังเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ที่จะทางานให้ สาเร็จลุลว่ งด้ วยการแก้ ปัญหา
ต่างๆ ด้ วย
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
งานวิจัยในต่ างประเทศ
เบรานีส (พรพรรณ กลิ่นเกสร. 2538: 21; อ้ างอิงจาก Baranis. 1974: 1892) ได้ ศกึ ษาผล
ของการจัดกิจกรรมระหว่างปิ ดภาคเรี ยน ทาให้ เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้ าง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษ ระหว่างปิ ดภาคเรี ยนมี
ความต้ องการอยู่คา่ ยพักแรมเดินทางท่องเที่ยวโดยให้ ครอบครัวเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยพบว่า นักเรี ยนที่เข้ า
ร่วมกิจกรรมพิเศษนี ้มีเจตคติที่ดีตอ่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมดีขึ ้นมาก และเชื่อว่าตนเองสามารถจาและ
เข้ าใจสิ่งต่างๆ ที่เขาเรี ยนรู้อยูใ่ นโรงเรี ยนและในห้ องเรี ยนได้ ดีขึ ้นด้ วย แต่เจตคติเหล่านี ้จะไม่ปรากฏกับ
นักเรี ยนที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษที่โรงเรี ยนจัดขึ ้นในระหว่างปิ ดภาคเรี ยน
มิลเลอร์ (Miller. 1975: 4342-A) ทาการศึกษาเจตคติของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและภาวะมลพิษ (The Development of Pre - adult Toward Environment
Conservation and Pollution) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและภาวะมลพิษ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาอยูใ่ นระยะของการ
สร้ างเจตคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม เด็กระดับ 8 มีเจตคติไม่ตา่ งจากผู้ใหญ่ ระดับความห่วงกังวล
(Concern) ต่อสิ่งแวดล้ อมเพิ่มมากขึ ้นอย่างสม่าเสมอในระดับชันประถมศึ
้
กษา การเข้ าใจหรื อการเกิด
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เจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้ อมก็เกิดกับเด็กในระดับชัน้ ประถมศึกษาด้ วย มิลเลอร์ สรุ ปว่า นักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาเป็ นระยะที่จะต้ องสร้ างเจตคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมให้ แก่เด็ก
งานวิจัยในต่ างประเทศ
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2544: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อม
ด้ วยแบบฝึ กการบ้ านและการปฏิบตั ิจริงผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่แสดงความรักสิ่งแวดล้ อมทัง้ 8 เรื่ องคือ อากาศ น ้า สัตว์ ต้ นไม้
ขยะ สารพิษ ไฟฟ้า และ หิน ดิน กรวด ทราย มีพฤติกรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. ผลการปลูกฝั งเด็กปฐมวัยรักสิ่งแวดล้ อมด้ วยการบ้ านและการปฏิบตั จิ ริงทัง้ 8 เรื่ อง
ดังนี ้ เรื่ องต้ นไม้ และขยะเป็ นพิษ ร้ อยละ 96.65 สารพิษ ไฟฟ้า และอากาศ ร้ อยละ 92.47, 90.00 และ
82.20 เรี ยงตามลาดับ สัตว์ และน ้า ร้ อยละ 79.92, 76.62 ดิน หิน กรวด ทราย ร้ อยละ 38.83 และ
คาตอบที่แสดงความตระหนัก ความรู้ สึกที่ดี มีความรู้ ความเข้ าใจ มีเจตคติ และการปฏิบตั ิจริ ง
รักสิ่งแวดล้ อมร้ อยละ 100, 80 และ 70 เรี ยงตามลาดับ
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นผู้ปกครองมีความเห็นว่าควรปลูกฝั งให้ เด็กรักสิ่งแวดล้ อม
และเด็กพอใจในการปฏิบตั จิ ริง
วรางคณา เผื่อนทอง (2541: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมและการรับรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูกแบบผสมผสานและแบบผสมผสาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูก
แบบผสมผสานและการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูกแบบผสมผสาน
และการจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูก
แบบผสมผสานก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
4. การรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเพาะปลูกแบบ
ผสมผสานก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เสาวนีย์ จันทร์ ที (2546: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปั ญญา ผลการศึกษา
พบว่า
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1. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปั ญญาหลัง
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในระดับดีมาก และการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
สูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้จากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปั ญญา
หลังการทดลองมีการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมด้ านการอนุรักษ์ต้นไม้ และการอนุรักษ์น ้าสูงขึ ้นกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แต่มีการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมด้ าน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้ อมสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ กรอบแนวคิดการวิจยั ว่า ความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่ควรปลูกฝั งในเด็กปฐมวัย เพราะเด็กเป็ นวัยแห่งการเจริ ญงอกงามมีการพัฒนา
ทุกด้ าน ทังด้
้ านร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์จิตใจ หากเด็กได้ รับการปลูกฝั งหรื อมีความรู้ในสิ่งที่
ดีงามเด็กย่อมเกิดความตระหนักในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และปลูกฝั งจิตสานึกในการอนุรักษ์
ได้ โดยตรงและมัน่ คง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ซึง่ มี 2 ห้ องเรี ยน จานวน 70 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ซึง่ ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่ายด้ วยการจับฉลาก 1
ห้ องเรี ยน จากจานวน 2 ห้ องเรี ยน มีนกั เรี ยนจานวน 33 คน สุม่ อย่างง่ายมาจานวน 20 คน เพื่อกาหนด
เป็ นกลุม่ ทดลอง

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2. แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
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การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
ขัน้ ตอนการสร้ างแผนการเรียนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
จากงานวิจยั การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจยั และการประเมินเด็กเป็ นสาคัญ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ .
2545) มีลกั ษณะเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง สนทนาโต้ ตอบคาถามอย่างอิสระ
เด็กวิเคราะห์และใช้ เทคนิคการระดมสมองให้ เด็กค้ นพบด้ วยตนเอง ปฏิบตั จิ ริงในการค้ นหาความรู้
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรและคูม่ ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ของกรมวิชาการถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปรัชญาการศึกษาของเด็กปฐมวัยและจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตรปฐมวัยที่ต้องการให้ เกิดกับเด็กปฐมวัย
3. สร้ างแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี ้กาหนดเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจอยากเรี ยนรู้ โดยการดึงประสบการณ์
เดิมมาใช้ และระดมความคิดเลือกหัวเรื่ องที่อยากเรี ยนรู้ร่วมกัน
ขันที
้ ่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้ โดยศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยน
เด็กได้ เล่น สารวจ ทดลอง จากของจริง จากหนังสือในห้ องสมุด เผชิญปั ญหาต่างๆ และหาทางแก้ ไข
ด้ วยตนเองได้ ตดั สินใจและลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ขันที
้ ่ 3 ขันการประเมิ
้
นผลตามสภาพจริง การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม แสดงผลงานที่สื่อถึงความรู้ที่เด็กค้ นคว้ ามา การอธิบายผลงานจะบอกถึง
ความรู้ที่เด็กค้ นพบและเข้ าใจ โดยจัดในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ วันละ30 – 45 นาที รวมทังสิ
้ ้น
8 สัปดาห์
4. นาแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษาปฐมวัย เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจยั จานวน 3 ท่าน มี
ดังนี ้
4.1 อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษการศึกษาปฐมวัย
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
อ.เมือง จ. ราชบุรี
4.2 อาจารย์ศริ ิลกั ษณ์ วุฒิสรรพ์
ครูชานาญการโรงเรี ยนอนุบาลแพร่
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
อ.เมืองแพร่ จ. แพร่
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4.3 อาจารย์ณชุ ฎา บูรณะพิมพ์

อาจารย์ประจาสาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5. ปรับปรุงแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ เกณฑ์
พิจารณาความเห็นตรงกัน 3 ท่าน ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบเด็กนักวิจยั ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านดังนี ้
5.1 ปรับกิจกรรมในขันน
้ า ขันสรุ
้ ปให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาในขันด
้ าเนินกิจกรรมโดย
การร้ องเพลงเกี่ยวกับต้ นไม้ ในเนื ้อหาความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ หรื อเป็ นคาคล้ องจองสลับกันไป
5.2 ปรับเนื ้อหาในขันด
้ าเนินกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ต้องการ
ให้ เด็กแสดงออกต้ องการดูแลรักษา และใช้ ต้นไม้ อย่างประหยัดจึงต้ องสอนเนื ้อหาให้ เด็กมีความรู้และ
ปฏิบตั ิการดูแลรักษาและใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างประหยัด
5.3 ปรับแผนให้ เด็กได้ ปฏิบตั ิจริง เพื่อให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ตรง
6. นาแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนอนุบาลปี ที่ 2 อายุ
5 - 6 ปี โรงเรี ยนศรี บางไทร สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต2 ที่ไม่ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 30 คน
7. ปรับปรุงแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ด้ านภาษา ขันตอน
้
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์
เทคนิควิธีการต่างๆ การตังค
้ าถามให้ เหมาะสมสาหรับใช้ ในการทดลอง
ขัน้ ตอนการสร้ างแบบทดสอบการรับรู้การอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัย
1. ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และงานวิจยั ของ วรางคณา เผื่อนทอง (2541)
มารศรี ไทยบุญเรื่ อง (2537) เสาวนีย์ จันทร์ ที (2546) ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548) เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
2. สร้ างแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ประกอบด้ วย ชุด
คาถามจานวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 40 ข้ อ โดยคาถามจานวน 4 ชุด จาแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชุดที่ 1 ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
จานวน
10 ข้ อ
ชุดที่ 2 ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์
จานวน
10 ข้ อ
ชุดที่ 3 ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า
จานวน
10 ข้ อ
ชุดที่ 4 ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ
จานวน
10 ข้ อ
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3. นาแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัยและคูม่ ือไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาที่ต้องการ จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
3.1 อาจารย์ ดร. ปั ณณวิชญ์ ใบกุหลา นักวิชาการศึกษา 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
3.2 อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) กรุงเทพมหานคร
3.3 อาจารย์จงรัก อ่วมมีเพียร
ครูชานาญการโรงเรี ยนวัดเกาะลอย
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
อ.เมือง จ.ระยอง
4. ปรับปรุงแก้ ไข แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ที่ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะโดยใช้ เกณฑ์พิจารณาความเห็นตรงกัน 3 ท่านดังนี ้
4.1 ปรับปรุงรูปภาพ และคาถามให้ ชดั เจน
4.2 เปลี่ยนรูปภาพให้ ตรงกับเนื ้อหาและสื่อความหมายให้ ชดั เจนเด็กดูภาพแล้ วเข้ าใจ
4.3 ควรปรับเปลี่ยนภาพที่อาจเป็ นตัวอย่างให้ เด็กปฏิบตั ติ ามได้
5. นาแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัย หาความเที่ยงตรงโดย
นาแบบทดสอบให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้ คะแนนแบบประเมิน แล้ วนาคะแนนที่ได้ หา
ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์คา่ IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าใช้ ได้
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2526: 89) ซึง่ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ได้ ดชั นีความสอดคล้ อง ระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์ IOC = 0.67 - 1.00
6. นาแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ ไข
แล้ วตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ ( Try Out ) กับเด็กปฐมวัยระดับชันอนุ
้ บาล 2 โรงเรี ยน
ศรี บางไทร สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ที่ไม่ใช้ กลุม่ ตัวอย่างมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และนามาวิเคราะห์หาความยาก
ง่าย (P) อยูร่ ะหว่าง .20 - .80 และหาอานาจจาแนก (r) ตังแต่
้ .20 ขึ ้นไป และคัดเลือกข้ อสอบที่มีคา่
ความยากง่ายเหมาะสมสาหรับใช้ ในการทดลองที่มีคา่ ความยากง่ายระหว่าง .27 - .80 และค่าอานาจ
จาแนกระหว่าง .25 - .56 ได้ ข้อสอบจานวน 30 ข้ อ ซึง่ แต่ละด้ านแบ่งได้ ดงั นี ้
ชุดที่ 1 ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
จานวน
8 ข้ อ
ชุดที่ 2 ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์
จานวน
8 ข้ อ
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ชุดที่ 3 ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า
จานวน
7 ข้ อ
ชุดที่ 4 ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ
จานวน
7 ข้ อ
8. นาแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัยไปหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบโดยใช้ สตู ร KR - 20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ ดสัน (Kuder Richardson) ซึง่ ได้ คา่ ความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.77 ซึง่ มีคา่ สูงเพียงพอในการนาไปใช้ ในการศึกษาวิจยั
9. นาแบบทดสอบการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสาหรับเด็กปฐมวัยที่ผา่ นการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ตามที่ต้องการนามาทาเป็ นฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป

แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง
แบบแผนการทดลอง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้วิจยั ได้
ดาเนินการทดลองโดยการทดลองกลุม่ เดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One - group Pretest Posttest Design) บอร์ กและกอลล์ (Borg; &Gall. 1981: 221 - 229; Borg; & Gall. 1979: 222 - 223)
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
กลุม่

สอบก่อน
(Pretest)
T1

E
เมื่อ

E
T1
X
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

ทดลอง
X

สอบหลัง
(Posttest)
T2

กลุม่ ทดลอง
การประเมินความเชื่อมัน่ ในตนเองก่อนการทดลอง
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การประเมินความเชื่อมัน่ ในตนเองหลังการทดลอง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีดาเนินการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี ้ ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ วัน
ละ 30 - 45 นาที รวมระยะเวลาทดลองทังสิ
้ ้น 40 ครัง้ ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในช่วงเวลา
9.30 - 10.15 น. โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
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1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรี ยนในการทาวิจยั
2. แจ้ งให้ ผ้ ปู กครองรับทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เพื่อขอความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
3. สร้ างความคุ้นเคยกับเด็กกลุม่ ตัวอย่าง และจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมต่อ
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
4. ทาการทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง
(Pretest) จานวน 20 คน ด้ วยแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม จานวน 4 ชุด โดยทา
การทดสอบวันละ 1 ชุด เป็ นเวลา 4 วัน
5. ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองโดยการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั กับกลุม่ ตัวอย่างใช้ เวลา
8 สัปดาห์ วันละ 30 - 45 นาที ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในช่วงเวลา 9.30 - 10.15 น. จน
สิ ้นสุดการทดลองรวมทังสิ
้ ้น 40 ครัง้ ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
คือ ขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้ และขันการประเมิ
้
นผล
6. กาหนดการทดลองโดยกาหนดหัวข้ อเรื่ องในการเรี ยนรู้ตามความสนใจของเด็กซึง่ อยูใ่ นขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจของการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ปรากฏดังแสดง
ในตาราง 2
ตาราง 2 กาหนดการทดลอง
สัปดาห์ที่ วัน
จันทร์

1-2

อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
จันทร์
อังคาร

หัวเรื่ อง

น ้า

หัวข้ อย่อย
เลือกเรื่ องทีต่ ้ องการเรียนรู้

รูปร่าง กลิน่ สีของน ้า
ความสาคัญของน ้า
น ้าดี น ้าเสีย
ประโยชน์ของน ้า
การดูแลรักษาน ้าและการใช้ น ้า
อย่างประหยัด
นาเสนอกิจกรรมที่เด็กต้ องการ

ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ขัน้ ที่1ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อ
เนื ้อหาที่สนใจ โดยการอภิปรายซักถาม
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและลงมติ
เลือกเรื่ องทีจ่ ะเรียนรู้
ขัน้ ที่ 2 ค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้เรื่ องน ้า
โดยการสารวจจากสถานที่จริง ศึกษา
การป้องกันน ้าเสียจากคลองหน้ า
โรงเรี ยน ดูการตักผักตบออกจากคลอง
ศึกษาจากหนังสือในห้ องสมุด ดูการทา
ให้ น ้าบริ สทุ ธิ์ ศึกษาประโยชน์ของน ้า
บริ สทุ ธิ์ ทดลองการใช้ น ้าอย่าง
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ตาราง 2 (ต่อ)
สัปดาห์ที่ วัน

หัวเรื่ อง

หัวข้ อย่อย
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต้องการเรี ยนรู้
นาเสนอผลงาน
สรุปเรื่ องราวที่ได้ จากการเรี ยนรู้

พุธ
พฤหัส
ศุกร์
จันทร์

3-4

เลือกเรื่ องทีต่ ้ องการเรียนรู้

อากาศ
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ประหยัด คิดกิจกรรมทีจ่ ะถ่ายทอด
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องน ้าและลง
มือปฏิบตั ิตามที่คิด จัดนาเสนอผลงาน
ขัน้ ที่3ประเมินผล
ทบทวนความรู้
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเรื่องราว
เกี่ยวกับน ้า การอนุรักษ์ น ้าและการใช้
น ้าอย่างประหยัด

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อ
เนื ้อหาที่สนใจ โดยการอภิปรายซักถาม
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและลงมติ
เลือกเรื่ องทีจ่ ะเรียนรู้
รูปร่างของอากาศ
ขัน้ ที่ 2 ค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้เรื่อง
อากาศมีความสาคัญ
อากาศ โดยการสารวจจากสถานที่จริ ง
อากาศดีและอากาศเป็ นพิษ
ศึกษาอากาศจากบริ เวรโรงเรี ยน ดูการ
การดูแลรักษาให้ อากาศบริ สทุ ธิ์
เล่นว่าว ศึกษาจากหนังสือในห้ องสมุด
การปฏิบตั ิตนเพื่อหลีกเลีย่ งอากาศ ดูการทาให้ อากาศบริ สทุ ธิ์ ศึกษา
เป็ นพิษ
ประโยชน์ของอากาศบริ สทุ ธิ์ ทดลอง
นาเสนอกิจกรรมที่เด็กต้ องการ
หลีกเลีย่ งจากอากาศเป็ นพิษ
คิด
ปฏิบตั ิ
กิจกรรมทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้ความ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต้องการเรี ยนรู้
เข้ าใจในเรื่ องอากาศและลงมือปฏิบตั ิ
นาเสนอผลงาน
ตามทีค่ ิด จัดนาเสนอผลงาน
ขัน้ ที่3ประเมินผล ทบทวนความรู้
สรุปเรื่ องราวที่ได้ จากการเรี ยนรู้
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเรื่ องราว
เกี่ยวกับอากาศ การอนุรักษ์ อากาศ
และการใช้ อากาศดูแลไม่ให้ เป็ นพิษ
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ตาราง 2 (ต่อ)
สัปดาห์ที่ วัน
จันทร์

5-6

อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
จันทร์

หัวเรื่ อง

สัตว์

อังคาร

7-8

หัวข้ อย่อย
เลือกเรื่ องทีต่ ้ องการเรียนรู้

ชื่อ รูปร่างประเภท
ที่อยูอ่ าศัยของสัตว์
ประโยชน์ของสัตว์
การปฏิบตั ิตนกับสัตว์
การดูแลรักษาสัตว์

พุธ
พฤหัส
ศุกร์

นาเสนอกิจกรรมที่เด็กต้ องการ
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต้องการเรี ยนรู้
นาเสนอผลงาน
สรุปเรื่ องราวที่ได้ จากการเรี ยนรู้

จันทร์

เลือกเรื่ องทีต่ ้ องการเรียนรู้

อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

ชื่อของต้ นไม้
พืชบก พืชน ้า และป่ าไม้
ประโยชน์ของต้ นไม้
การเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ และการ
ดูแลรักษา
การปลูกต้ นไม้ และการดูแลรักษา
นาเสนอกิจกรรมที่เด็กต้ องการ
ปฏิบตั ิ

จันทร์
อังคาร

ต้ นไม้

ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อ
เนื ้อหาที่สนใจ โดยการอภิปรายซักถาม
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและลงมติ
เลือกเรื่ องทีจ่ ะเรียนรู้
ขัน้ ที่ 2 ค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้เรื่องสัตว์
โดยการสารวจจากสถานที่จริง ศึกษา
สัตว์จากบริ เวรโรงเรี ยน ดูการเลี ้ยงกบ
ศึกษาจากหนังสือในห้ องสมุด ดูการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์ ศึกษาประโยชน์
ของสัตว์ ทดลองเลี ้ยงปลาหางนกยูง
และดูแลรักษา คิดกิจกรรมทีจ่ ะ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจในเรื่อง
สัตว์และลงมือปฏิบตั ิตามทีค่ ิด จัด
นาเสนอผลงานของตนเอง
ขัน้ ที่ 3 ประเมินผล ทบทวนความรู้
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเรื่ องราว
เกี่ยวกับต้ นไม้ การอนุรักษ์ ต้มไม้ และ
การใช้ ต้มไม้ อย่างประหยัด
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อ
เนื ้อหาที่สนใจ โดยการอภิปรายซักถาม
แสดงความคิดเห็นร่วมกันและลงมติ
เลือกเรื่ องทีจ่ ะเรียนรู้
ขัน้ ที่ 2 ค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้เรื่องต้ ม
ไม้ โดยการสารวจจากสถานที่จริง
ศึกษาจากต้ นไม้ ศึกษาจากหนังสือใน
ห้ องสมุด ดูการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้
ศึกษาประโยชน์ของต้ นไม้ ทดลองปลูก
ต้ นไม้ และดูแลรักษา คิดกิจกรรมที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจในเรื่อง
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ตาราง 2 (ต่อ)
สัปดาห์ที่ วัน
พุธ
พฤหัส
ศุกร์

หัวเรื่ อง

หัวข้ อย่อย
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต้องการเรี ยนรู้
นาเสนอผลงาน
นาเสนอผลงาน
สรุปเรื่ องราวที่ได้ จากการเรี ยนรู้

ขันตอนการเรี
้
ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ต้ นไม้ และลงมือปฏิบตั ิตามที่คดิ จัด
นาเสนอผลงานของตนเอง
ขัน้ ที่ 3 ประเมินผล ทบทวนความรู้
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเรื่ องราว
เกี่ยวกับต้ นไม้ การอนุรักษ์ ต้มไม้ และ
การใช้ ต้นไม้ อย่างประหยัด
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ตาราง 3 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ขัน้ ทบทวนความรู้ และเลือกหัวข้ อเนือ้ หา
ที่สนใจ
(ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 45นาที/1วัน)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. สร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยนเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมให้ กบั เด็ก
2. เชิญชวนให้ เด็กเสนอเรื่ องหรื อสร้ าง
สถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจ
ในสิ่งแวดล้ อมที่อยูร่ อบตัวเด็ก
3. ครูสงั เกตและจดบันทึกในหัวเรื่ องที่เด็ก
ต้ องการศึกษาเรี ยนรู้
4. กาหนดหัวข้ อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่จะศึกษา
ร่วมกัน
5. เด็กและครูร่วมกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่ องสิ่งแวดล้ อมรอบตัว
6. ครูนาหัวข้ อที่เด็กต้ องการเรี ยนรู้เชื่อมโยง
ให้ เข้ ากับจุดประสงค์การรับรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรี ยนรู้ที่
ช่วยส่งเสริมการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้
(ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 8 วันๆ
ละ 45 นาที)

1. การสารวจแหล่งเรี ยนรู้ (ประมาณวันละ
45นาที/ 1 วันใช้ เวลา 6 วัน)
1.1 ครูพาเด็กให้ ได้ รับประสบการณ์จริง
จากแหล่งเรี ยนรู้เพื่อฝึ กฝนการรับรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
1.2 ให้ ความรู้พื ้นฐานแก่เด็กเพื่อให้ เด็กเกิด
ความสนใจ
1.3 ครูกระตุ้นด้ วยคาถามให้ เด็กเกิดความ
สนใจและให้ เด็กซักถามปั ญหา
1.4 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคาถาม
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ตาราง 3 (ต่อ)
ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย

ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล
(ใช้ เวลา 1 วันๆ ละ 45 นาที)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.5 ครูกระตุ้นให้ เด็กออกมาเล่า ประสบการณ์
ที่ได้ ไปสารวจแหล่งเรี ยนรู้
1.6 ให้ เด็กเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ ไปแหล่ง
เรี ยนรู้
2. การเลือกหัวข้ อที่จะศึกษา (ประมาณ 45 นาที)
2.1 ครูให้ เด็กช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆ ต้ องการทา
2.2 ครูทาแผนที่ความคิดจากคาตอบของเด็ก
ทุกคน เพื่อเห็นภาพรวม
3. การศึกษาค้ นคว้ า ขีดเขียน และจดบันทึก
(ประมาณ 45 นาที)
3.1 ครูจดั กิจกรรมให้ เด็กได้ เลือกทาตาม
ความสนใจและความถนัดของแต่ละคน
4. นาเสนอผลงาน (45นาที)
4.1 เด็กช่วยกันนาเสนอผลงานของตนเอง
4.2 ครูกระตุ้นให้ เด็กภาคภูมิใจในผลงาน
4.3 ครูกระตุ้นให้ เด็กสนใจอยากแสดงหา
ความรู้ตอ่ ไป
สรุปและจัดทาผลงานความรู้ (45นาที)
1. เด็กและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากเรื่ อง
ที่ศกึ ษา
2. ครูกระตุ้นให้ เด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่ อง
ที่ตนเองศึกษาไปใช้ ประโยชน์ และกระตุ้นให้ เด็ก
เกิดความอยากเรี ยนรู้ตอ่ ไปประสบการณ์ที่ได้ ไป
สารวจแหล่งเรี ยนรู้
3. ให้ เด็กเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ ไปแหล่ง
เรี ยนรู้
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ตาราง 3 (ต่อ)
ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้
2. การเลือกหัวข้ อที่จะศึกษา (ประมาณ 45 นาที)
2.1 ครูให้ เด็กช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆ ต้ องการทา
2.2 ครูทาแผนที่ความคิดจากคาตอบของเด็ก
ทุกคน เพื่อเห็นภาพรวม
3. การศึกษาค้ นคว้ า ขีดเขียน และจดบันทึก
(ประมาณ 45 นาที)
3.1 ครูจดั กิจกรรมให้ เด็กได้ เลือกทาตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละคน
4. นาเสนอผลงาน (45นาที)
4.1 เด็กช่วยกันนาเสนอผลงานของตนเอง
4.2 ครูกระตุ้นให้ เด็กภาคภูมิใจในผลงาน
4.3 ครูกระตุ้นให้ เด็กสนใจอยากแสวงหา
ความรู้ตอ่ ไป
สรุปและจัดทาผลงานความรู้ (45 นาที)
1. เด็กและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากเรื่ อง
ที่ศกึ ษา
2. ครูกระตุ้นให้ เด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่ อง
ที่ตนเองศึกษาไปใช้ ประโยชน์ และกระตุ้นให้ เด็ก
เกิดความอยากเรี ยนรู้ตอ่ ไป
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7. ขณะจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ผู้วิจยั ทาการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมของเด็กปฐมวัยทุกครัง้
8. เมื่อสิ ้นสุดการทดลองผู้วิจยั ได้ ทาการทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของ
เด็กปฐมวัย หลังการทดลอง (Posttest) เป็ นเวลา 4 วัน ซึง่ ใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ ใน
การทดสอบครัง้ ก่อนการทดลอง แล้ วนามาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
9. นาข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองไปทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่ได้ รับจากการทดลองมาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1.สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ
1.1 หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์
กับพฤติกรรม โดยคานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545: 89)

IOC

เมื่อ

IOC
∑R
N



R

แทน
แทน
แทน

ดัชนีความสอดคล้ องมีคา่ อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

N

1.2 การคานวณค่าความยากง่าย (Difficulty) โดยใช้ สตู ร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ .
2526: 89) ดังนี ้
P

เมื่อ

P
R
N



แทน
แทน
แทน

R
N

ค่าความยากง่าย
จานวนที่ข้อนันถู
้ ก
จานวนเด็กที่ทาข้ อแบบทดสอบนันทั
้ งหมด
้
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1.3 หาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ แบบพอยท์ - ไบซีเรี ยล (Point Biserial Correlation) คานวณ
จากสูตร(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2526: 258) ดังนี ้


rpbis

เมื่อ

Mp - Mq
St

 pq

แทน ค่าอานาจจาแนกสัมประสิทธิ์แบบพอยท์ - ไบซีเรี ยล
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุม่ ที่ตอบถูก
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุม่ ที่ตอบผิด
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทังหมด
้
แทน สัดส่วนของคนตอบถูก
แทน 1 - p (สัดส่วนของคนตอบผิด)

rpbis
Mp
Mq
St
p
q

1.4 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบใช้ สตู ร KR - 20 ของ Pearson (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545: 13) ดังนี ้

เมื่อ

rtt

K
pq

แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่
จานวนของแบบทดสอบ

แทน ความแปรปรวนของคะแนน
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทังฉบั
้ บ

2. สถิตใิ นการทดสอบสมมติฐาน
ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows ทาการวิเคราะห์
2.1 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
2.2 หาค่าขอบเขตล่างและค่าขอบเขตบนของค่าเฉลี่ยประชากร
2.3 เปรี ยบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า
2.4 คานวณขนาดส่งผลโดยใช้ Partial η2 คานวณ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
K
แทน
จานวนข้ อของแบบทดสอบ
M
แทน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SEM
แทน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย
SS
แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน
df
แทน
ค่าชันแห่
้ งความอิสระ
MS
แทน
ค่ากาลังสองเฉลี่ยของคะแนน
F
แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบ
Sig.
แทน
ระดับค่านัยสาคัญ หรื อ ค่าความน่าจะเป็ น
Partial η2 แทน
ขนาดส่งผล

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.1 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมรายด้ านของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.1 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
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2.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.3 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.4 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.5 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.6 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.7 การศึกษาระดับคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2.8 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1.1 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ค่าขอบเขตล่างและค่าขอบเขตบนของค่าเฉลี่ยประชากร
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 สถิตพิ ื ้นฐานของคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การทดสอบความรู้ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวม
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

M

S

SEM

.584
.764

.126
.076

.028
.017

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน
.526
.643
.729
.800

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัย
ก่อนทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .584 อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยประชากรที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95%
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .526 - .643 และหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .764 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ประชากรที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95 % มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .729 - .800
1.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม โดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็ กนักวิจัย มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้าและคานวณ
ขนาดการส่งผลของการทดลอง โดยใช้ Partial η2 ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แหล่งความแปรปรวน
ความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมโดยรวม
ค่าคลาดเคลื่อน

SS

df

MS

F

Sig

Partial η2

.646

1

.646

71.536

.000

.790

.172

19

.009
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ผลการวิเคราะห์ตามตารา 5 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ p<.01 (F = 71.536) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แตกต่างกันอย่างชัดเจนและการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั ครัง้ นี ้ ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย โดยรวมร้ อยละ 79 (Partial η2 =
.790)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมรายด้ านของเด็กปฐมวัย
2.1 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ในการอนุรักษ์
ต้ นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจัยได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจั ดการเรี ยนรู้ แบบ
เด็กนักวิจยั มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ดัง
แสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

M

S

SEM

.521
.679

.169
.130

.038
.029

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน
.442
.600
.618
.739

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .521 อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ประชากรที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยู่ระหว่าง .442 - .600 และหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
.679 อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยประชากรที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .618 - .739
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2.2 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม ของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ ้า และใช้ Partial η2 คานวณขนาดการส่งผลของการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แหล่งความแปรปรวน

SS

ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
ค่าคลาดเคลื่อน

.494
.690

df
1
19

MS
.494
.036

F
13.604

Sig

Partial η2

.002

.417

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ p<01 (F = 13.604) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แตกต่างกันอย่างชัดเจน
และการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ร้ อยละ 42 (Partial η2 = .417)
2.3 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ดังแสดงใน
ตาราง 8
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ตาราง 8 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

M

S

SEM

.600
.764

.244
.116

.054
.026

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน
.486
.714
.710
.819

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .600 อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ประชากรที่ช่วงความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .486 - .714 และหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
.764 อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยประชากรที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95 % มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .710 - .819
2.4 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า และ
ใช้ Partial η2 คานวณขนาดการส่งผลของการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 9
ตาราง 9 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แหล่งความแปรปรวน

SS

ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า
ค่าคลาดเคลื่อน

.270
.434

df
1
19

MS
.270
.023

F
11.811

Sig

Partial η2

.003

.383

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิตทิ ี่ระดับ p < .01 (F = 11.811) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็ก
ปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อ ความรู้ ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ด้ าน
ความรู้ ในการอนุรักษ์ น ้า ร้ อยละ 38 (Partial η2 = .383)
2.5 การศึกษาระดับความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ดังแสดง
ในตาราง 10
ตาราง 10 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การทดสอบ
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

M

S

SEM

.538
.756

.219
.125

.049
.028

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน
.435
.640
.698
.815

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .538 อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยประชากร
ที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .435 - .640 และหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .756 อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยประชากรที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95 % มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .698 - .815
2.6 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
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มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ ้า
และใช้ Partial η2 คานวณขนาดการส่งผลของการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 11
ตาราง 11 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แหล่งความแปรปรวน

SS

ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์
ค่าคลาดเคลื่อน

.479
.264

MS

df
1
19

F
34.481

.479
.014

Sig

Partial η2

.000

.645

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ p <. 01 (F = 34.481) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ าน
ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แตกต่างกันอย่างชัดเจน และ
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์สตั ว์ ร้ อยละ 65 (Partial η2 = .645)
2.7 การศึกษาระดับคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็ก ปฐมวัย ด้ านความรู้ ในการอนุรักษ์ อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
เด็กนักวิจยั มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ดัง
แสดงในตาราง 12
ตาราง 12 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์ อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การทดสอบความรู้ใน
การอนุรักษ์ อากาศ
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

M

S

SEM

.679
.857

.173
.114

.039
.025

ช่วงความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน
.598
.759
.804
.910
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .679 อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยประชากร
ที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .598 - .759 และหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .857 อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยประชากรที่ชว่ งความเชื่อมัน่ 95% มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .804 - .910
2.8 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยด้ านความรู้
ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ ในการอนุรักษ์ อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
เด็กนักวิจยั มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
วัดซ ้า และใช้ Partial η2 คานวณขนาดการส่งผลของการทดลอง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 13
ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย ด้ านความรู้ใน
การอนุรักษ์ อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
แหล่งความแปรปรวน

SS

ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ
ค่าคลาดเคลื่อน

.319
.283

df
1
19

MS
.319
.015

F
21.396

Sig

Partial η2

.000

.530

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ในการ
อนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทาง
สถิตทิ ี่ระดับ p <. 01 (F = 21.396) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แตกต่างกันอย่างชัดเจน
และการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อ ความรู้ ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ด้ านความรู้ ใน
การอนุรักษ์ อากาศ ร้ อยละ 53 (Partial η2 = .530)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย มีจดุ มุง่ หมายในการวิจยั คือ เพื่อศึกษาความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
โดยรวมและรายด้ านของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ขอบเขตการวิจยั ครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี
กาลังศึกษาอยูช่ นอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ สังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต 2 จานวน 20 คน ได้ ด้วยการคัดเลือก
เจาะจงจากห้ องที่ผ้ วู ิจยั เป็ นครูประจาชัน้ ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย ตัวแปรจัดกระทา ได้ แก่
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
จาแนกรายด้ าน 4 ด้ าน คือ ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ความรู้ในการอนุรักษ์
สัตว์ ความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั และแบบทดสอบวัดความรู้
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นจานวน 30 ข้ อ ที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
.77
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Qusai Experimental Design) ซึง่ ทาการศึกษากับ
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับปฐมวัย โดยการสร้ างความคุ้นเคยกับเด็กเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
ดาเนินการทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยกับกลุม่ ตัวอย่างก่อนทดลองโดยใช้
แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยมาทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั มาทดสอบหลังการทดลอง และนาข้ อมูลที่ได้ จากการทดสอบมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ

สรุ ปผลการศึกษาค้ นคว้ า
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายสาคัญเพื่อศึกษาระดับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อ
ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้ าน ผลวิจยั พบว่า
1. ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวมก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .584 และหลัง
การทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .764 ก่อนและหลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ P <.01 (F = 71.536) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวม
ร้ อยละ 79 (Partial η2 = .790)
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2. ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมแยกรายด้ าน ได้ แก่ ความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
2.1 ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .521 และหลังการทดลอง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .679 ก่อนและหลังการทดลอง มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ P <.01 (F = 13.604) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ร้ อยละ 42 (Partial
η2 = 147)

2.2 ความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .521และหลังการทดลอง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .764 ก่อนและหลังการทดลอง มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ P <.05 (F = 11.811) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์น ้า ร้ อยละ 38 (Partial η2
= .383)
2.3 ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .538 และหลังการทดลอง
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .756ก่อนและหลังการทดลอง มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
P <.01 (F = 34.481) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน และการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ร้ อยละ 65 (Partial η2 = .645)
2.4 ความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .679 และหลังการ
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ .857ก่อนและหลังการทดลอง มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ P <. 05 (F = 21.396) แสดงว่าค่าเฉลี่ยความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างชัดเจนและการทดลองครัง้ นี ้ส่งผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ ร้ อยละ 53 (Partial
η2 = .530)

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาระดับและเปรี ยบเทียบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
โดยรวมและรายด้ านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ปรากฏผล
ดังนี ้
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยรวม
และรายด้ านทุกด้ านสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานของการ
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วิจยั ครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั สามารถส่งเสริ มความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยให้ สงู ขึ ้นได้ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้สามารถอภิปรายผลได้ วา่
1. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีคะแนนความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมโดยรวมสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นรูปแบบ
การสอนที่มีการวางแผนในการจัดการเรี ยนรู้เป็ นลาดับขันตอนที
้
่ชดั เจน ในขันที
้ ่ 1 เด็กทบทวนความรู้
และและเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ เด็กได้ สนทนา เล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เลือก
เรี ยนในหัวข้ อที่สนใจ ได้ จาแนกประเภท จัดกลุม่ นับจานวนและเปรี ยบเทียบจานวนของหัวข้ อเรื่ องที่
ต้ องการเรี ยนรู้ ขันที
้ ่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้เด็กได้ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น
มีโอกาสคิดตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบตั ิ การให้ เด็กได้ หยิบ จับ สัมผัส เรี ยนรู้จากของจริง เมื่อ
เกิดข้ อสงสัยสามารถค้ นคว้ าหาคาตอบจากแหล่งข้ อมูล กิจกรรมที่เด็กเลือกปลูกต้ นไม้ เลี ้ยงปลา ใช้ น ้า
อย่างประหยัด หลีกเลี่ยงอากาศเป็ นพิษ เด็กสรุปความรู้ที่ได้ จากการศึกษาหาความรู้ด้วยการวาดภาพ
ระบายสี ปั น้ ดินน ้ามัน ฉีกปะภาพ และนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน ขันที
้ ่ 3 ขันการประเมิ
้
น เด็กและครู
ร่วมกันประเมินผล การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ทุกขันตอนเปิ
้
ดโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ ความรู้ในการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในการค้ นคว้ าหาคาตอบ ซึง่ เป็ นการส่งเสริมให้ เด็กได้ พฒ
ั นาความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมอย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการเรี ยนรู้ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองมา
มีสว่ นร่วมในการเป็ นวิทยากรซึง่ เป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้ อทาให้ เด็กได้ มีโอกาสในการ
ซักถามข้ อสงสัยได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 158) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ที่ดี
สาหรับเด็กปฐมวัยคือการใช้ สถานการณ์ในชีวิตประจาวันของเด็กเป็ นฐานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
กิจกรรมการเรี ยนรู้นนต้
ั ้ องมีการวางแผนอย่างดีจากครู ด้ วยการให้ เด็กมีโอกาสในการค้ นคว้ า แก้ ปัญหา
และพัฒนาความคิดรวบยอดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ครูจดั ขึ ้น ซึง่
สอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็กทีแต่ละอายุจะมีความสามารถเฉพาะการเข้ าถึงพัฒนาการจะทาให้ ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนที่เหมาะสมกับเด็กได้
2. เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างของคะแนนวัดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั จาแนกรายด้ านพบว่า
2.1 ความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .521 หลังการ
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .679 แสดงว่า ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ได้ เปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ เรี ยนรู้จากการหยิบ จับ สัมผัส สิ่งของระหว่างที่เด็กทาการศึกษาค้ นคว้ า ตัวอย่างเช่น เรื่ องการ
สารวจต้ นไม้ ได้ ร้ ูถึงประโยชน์ของต้ นไม้ ที่มีตอ่ คนและสัตว์ และรู้จกั ที่จะดูแลรักษา และใช้ ต้นไม้ อย่าง
ประหยัด โดยให้ เด็กได้ ลงมือกระทาการปลูกต้ นไม้ ด้วยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงจน
เกิดความรู้ และมีความรู้ในการที่จะดูแลรักษาต้ นไม้ ได้ จริง ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดจอห์นดิวอี ้ (อุไร
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วรรณ คุ้มวงษ์ . 2551: 82; อ้ างอิงจาก John Dewey. 1961: 163 - 178) ที่กล่าวว่าเด็กเรี ยนรู้จากการ
กระทา เด็กวัยนี ้ต้ องการประสบการณ์ท่ีเป็ นรู ปธรรมต้ องการสารวจ และสอดคล้ องกับเพียเจต์และ
อินเฮลเดอร์ (วรวรรณ เหมะชะญาติ. 2536: 31 - 33; อ้ างอิงจาก Piaget; & Inhelder) ที่กล่าวว่า เด็ก
เข้ าใจถึงสิ่งต่างๆ และความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับวัตถุได้ โดยการลงมือกระทากับวัตถุโดยตรง
เป็ นสาคัญ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ทาให้ เด็กลงมือกระทาด้ วยตนเองผ่านวัตถุอปุ กรณ์จริงไม่วา่ จะเป็ นการออกสารวจสิ่งแวดล้ อม
แหล่งเรี ยนรู้จริงเป็ นสาคัญ เด็กทดลองการปลูกต้ นไม้ การปลูกพืชผักสวนครัว ศึกษาขันตอนการดู
้
แล
รักษาต้ นไม้ จากภารโรงและพ่อแม่ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ช่วยส่งเสริมให้ เด็ก
ปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดีเต็มศักยภาพและส่งผลให้ เด็กได้ มีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้น
2.2 ความรู้ ในการอนุรักษ์ น ้าก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .600 หลังการทดลอง
มี คา่ เฉลี่ยการทดลองเท่ากับ .764 แสดงว่า ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เด็กได้ ศกึ ษาความรู้ใน
การอนุรักษ์น ้า ได้ ศกึ ษาแหล่งน ้าในคลองหน้ าโรงเรี ยนปั ญหาผักตบชวา ทาให้ น ้าไหลไม่สะดวกและเกิด
น ้าเสียได้ มีเรื อเก็บผักตบออกทาให้ น ้าสะอาดซึง่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สาคัญ ศึกษาการใช้ น ้าอย่าง
ประหยัด ล้ างจาน ซักผ้ าน ้าสุดท้ ายจากการปฏิบตั นิ าไปรดต้ นไม้ ได้ ล้ างผักโดยการปฏิบตั จิ ริงโดยไม่
ปล่อยให้ น ้าไหลจากก๊ อกน ้าลงสูผ่ กั ต้ องนาน ้าใส่อา่ งและนาผักลงแช่ การไม่ทิ ้งขยะลงน ้าเป็ นการรักษา
น ้าให้ สะอาดซึง่ สอดคล้ องกับวรางคณา เผื่อนทอง (2541: 49) ที่วา่ การที่เด็กได้ เรี ยนรู้จากการลงมือ
กระทา ได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมผ่านการเล่น และปฏิบตั กิ ิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม ส่งผลให้ เด็กมีความรู้ในการ
อนุรักษ์น ้าสูงขึ ้น
2.3 ความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์ ก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .538 หลังการ
ทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .756 แสดงว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ช่วยส่งเสริมความรู้ ใน
การอนุรักษ์สตั ว์ให้ กบั เด็กปฐมวัยได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม เด็กได้ สมั ผัส สังเกต ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตั จิ ริงในการเลี ้ยงปลา จัดตู้ปลาปลูกไม้ น ้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้ ปลาดูแลรักษาปลาให้ เจริญเติบโต
เด็กให้ ความสนใจและสนุกสนานกับการทากิจกรรมมาก เมื่อเด็กพบแมวที่บริเวณอาคารอนุบาลเด็กๆ
นานมมาให้ แมวกิน นาเศษกระดูกไก่มาให้ หมาในโรงเรี ยน เด็กๆได้ ดกู ารเลี ้ยงกบในกระชังทาให้ ร้ ูวา่
สามารถเลี ้ยงสัตว์ไว้ ขายและกินได้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สาคัญทาให้ เด็กมีความรู้ความเข้ าใจและถ่ายโยง
ความรู้ได้ ดีมาก เมื่อมาถึงโรงเรี ยนเด็กๆ ช่วยกันจับลูกอ๊ อดในสระน ้าเพื่อนามาเลี ้ยงเป็ นการเชื่อมโยง
ประสบการณ์จากการศึกษาหาความรู้ในการอนุรักษ์สตั ว์จากแหล่งเรี ยนรู้ ดังที่จอห์น ดิวอี ้ (อุไรวรรณ
คุ้มวงษ์ . 2551: 83; อ้ างอิงจาก John Dewey. 1961: 163 - 178) ที่วา่ เด็กรับรู้ได้ โดยการกระทาด้ วย
ตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ ตา หู จมูก ปาก และมือ เป็ นการฝึ กความสามารถและความ
ชานาญในขันการค้
้
นคว้ าหาความรู้ ส่งผลให้ ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้น
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2.4 ความรู้ ในการอนุรักษ์ อากาศ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .679
หลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ .857 แสดงว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ช่วยส่งเสริม
ความรู้ในการอนุรักษ์อากาศ เด็กได้ สมั ผัสกับอากาศที่ดีบริเวณใต้ ต้นไม้ และอากาศที่เป็ นพิษ จากการ
เผาขยะในบริ เวณโรงเรี ยน ได้ ศึกษาการเผาไหม้ ของถุงพลาสติกทาให้ เกิดควันเป็ นพิษและการดูแล
ป้องกัน
การปฏิบตั ิตนให้ พ้นจากอากาศที่เป็ นพิษ การนาผ้ าหรื อมือปิ ดจมูกและหนีให้ พ้นบริเวณ
ควันพิษในขันการศึ
้
กษาหาความรู้ การวาดภาพสรุปการเรี ยนรู้ที่แสดงการหลีกเลี่ยงและการปฏิบตั ิตนเมื่อ
อยู่ในอากาศที่เป็ นพิษ และการนาขวดพลาสติกมาใช้ ทาดอกไม้ ทากระถางปลูกต้ นไม้ การนาเสื ้อเก่า
มาทาถุงผ้ าเพื่อลดการใช้ ถงุ พลาสติก การอธิบายชิ ้นงานของตนเองก็เป็ นการส่งเสริ มให้ เด็กมีความรู้ใน
การอนุรักษ์ อากาศให้ สงู ขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
จากที่กล่าวมาแสดงให้ เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้ได้ ตามความสนใจของตนเองโดยในขันทบทวนความรู
้
้ และ
เลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ เด็กได้ เล่าประสบการณ์เดิม แสดงความคิดเห็นและกาหนดหัวเรื่ องในการ
เรี ยนรู้อย่างอิสระ ในขันค้
้ นคว้ าหาความรู้เด็กได้ เลือกร่วมกิจกรรมการค้ นคว้ าอย่างอิสระ ศึกษาเรี ยนรู้
จากสื่อที่เป็ นของจริง ได้ มีโอกาส จับ สัมผัส มีปฏิสมั พันธ์กับสิ่งรอบข้ างค้ นคว้ าหนังสือในห้ องสมุด
ค้ นคว้ าข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต การซักถามวิทยากร ผู้ปกครองและครู โดยเฉพาะแหล่งเรี ยนรู้มี
ความสาคัญมากกับการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ( 2545) การจัดการเรี ยนรู้
แบบเด็กนักวิจยั มีหวั ใจสาคัญอยูท่ ี่กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการจัดหาแหล่งเรี ยนรู้ที่เด็กจะต้ อง
เรี ยนรู้ต้องสัมพันธ์กนั และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตจริงตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ขันการประเมิ
้
นได้ คิด
กิจกรรมผลงานตามถนัดและความสนใจ ซึง่ ทุกขันของการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เด็กได้ เรี ยนรู้
และใช้ ความรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมขณะทาการเรี ยนรู้อยู่ตลอดการเข้ าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมที่สงู ขึ ้น

ข้ อสังเกตที่ได้ จากการวิจัย
1. ตลอดระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เด็กให้ ความสนใจในการเข้ าร่วม
กิจกรรมเป็ นอย่างดี ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ครูต้องคอยกระตุ้นให้ เด็กเข้ าร่วมกิจกรรมและสังเกตสิ่งที่เรี ยน
รู้อยูเ่ สมอ เนื่องจากเด็กยังไม่ค้ นุ เคยกับวิธีการเรี ยนที่ต้องค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 เด็กให้
ความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ศกึ ษาได้ ดีมากขึ ้น เมื่อสิ ้นสุดการทดลองพบว่าเด็ก
รู้จกั การตังค
้ าถามในสิ่งที่สนใจและได้ พฒ
ั นาความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึ ้น
2. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองและวิทยากรในชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนรู้แบบ
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เด็กนักวิจยั ทาให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ซักถามข้ อสงสัย ได้ รับคาตอบที่เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องจากผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์จริง และเป็ นการส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
3. การประเมินการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดกิกจรรมสรุปความรู้ เอง
อย่างอิสระช่วยให้ เด็กพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดีและเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
4. การนาเด็กออกไปศึกษานอกสถานที่ทาให้ เด็กสนใจ สนุกกับการค้ นคว้ าหาความรู้และจดจา
สิ่งที่เรี ยนรู้ได้ ดี
5. เด็กเรี ยนรู้ในแต่ละด้ านคือด้ านความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ ในขณะปลูกต้ นไม้ พบไส้ เดือน
เด็กๆ ตื่นเต้ นที่มีสตั ว์อาศัยอยู่ในดินและถามว่าเลี ้ยงไส้ เดือนอย่างไรให้ มีมากจะได้ ช่วยพืชให้ เจริ ญเติบโต
และพยามยามขุดดินไม่ให้ ถกู ไส้ เดือนตาย เด็กๆ อนุรักษ์สตั ว์ไปด้ วย และตอนศึกษาความรู้ในการ
อนุรักษ์สตั ว์เด็กๆ ให้ อาหารมากทาให้ น ้าเน่าและปลาตายเด็กๆ สรุปว่าน ้าเน่าเสียทาให้ ปลาตายต้ อง
ดูแลรักษาน ้าให้ ดี เด็กๆ บอกว่าอยูใ่ ต้ ต้นไม้ เย็นสบายดีเพราะต้ นไม้ ทาให้ อากาศดีต้องปลูกต้ นไม้ มากๆ
เด็กๆสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้ น ้า สัตว์ และอากาศเข้ าด้ วยกันได้
เป็ นอย่างดี
6. แหล่งเรี ยนรู้มีความสาคัญมากกับการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ดังที่ สิริมา ภิญโญอนันต
พงษ์ ( 2545) การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั มีหวั ใจสาคัญอยูท่ ี่กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการ
จัดหาแหล่งเรี ยนรู้ที่เด็กจะต้ องเรี ยนรู้ต้องสัมพันธ์กนั และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตจริงตามภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นจะทาให้ ความรู้ความเข้ าใจของเด็กดีขึน้ และเด็กจะเรี ยนรู้ได้ เต็มศักยภาพ

ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ต้ องมีความยืดหยุน่ ในเรื่ องของเวลา ในบางกิจกรรมที่
เด็กยังสนใจในการศึกษาค้ นคว้ าต้ องปล่อยให้ เด็กได้ ค้นคว้ าอย่างอิสระไม่เร่งรัดเด็กจนเกินไป
2. การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครูต้องศึกษาหลักการและทาความเข้ าใจกับการจัด
การเรี ยนการสอนแบบเด็กนักวิจยั ให้ เข้ าใจก่อนนาไปใช้
3. การเล่าประสบการณ์ของเด็กครูอาจช่วยโดยการใช้ คาถามกระตุ้นเนื่องจากเด็กบางคน
เล่าเรื่ องไม่เป็ นไปตามลาดับเรื่ องราว
4. ครูควรกระตุ้นเด็กได้ ใช้ ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมตลอดการศึกษาค้ นคว้ าความรู้
5. การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ครูควรเชื่อมโยงเนื ้อหาให้ เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนเพื่อให้ เด็กเข้ าใจสิ่งที่เรี ยนรู้ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
6. ครูต้องให้ กาลังใจ ชื่นชม ความสามารถของเด็กอยู่ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้ เด็กได้
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พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
7. ครูควรแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กได้ ลงมือค้ นคว้ าความรู้เพื่อผู้ปกครองจะได้ มี
ส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมการเรี ยนรู้ในการหา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เพิ่มเติมสาหรับเด็ก
8. ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั แต่ละครัง้ เด็กได้ พฒ
ั นาความรู้ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมมากขึ ้นในแต่ละด้ าน

ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัย
1. ควรมีการศึกษา วิจยั ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยในด้ านอื่นๆ เช่น
ปั ญหาขยะ ปั ญหาทางเสียงโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
2. ควรมีการศึกษา วิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ที่มีผลต่อพัฒนาการด้ านอื่น
เช่น ด้ านพฤติกรรมความร่วมมือ ด้ านความเชื่อมัน่ ด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้ านความเอื ้อเฟื อ้
จิตสาธารณะ
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
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คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กวิจัย
ความเป็ นมา
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็ก
นักวิจยั ไว้ ดังนี ้ เป็ นการพัฒนาขึ ้นในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจยั และการประเมินเน้ นเด็กเป็ นสําคัญ โดย
มีจดุ มุง่ หมายส่งเสริมพัฒนาครูผ้ สู อนให้ ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง อันเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่สนองตอบต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มงุ่ เน้ นให้ ครูผ้ สู อน
ส่งเสริมให้ เด็กมีความสามารถสูงสุด เป็ นคนดี และมีความสุข ตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรี ยน
โดยยึดหลักการว่าทุกคนมีความสําคัญในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรี ยนมี
ความสําคัญเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้และพัฒนากิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรี ยน ได้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ได้ เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบตั ิให้ ได้ ทํา คิดเป็ น ทําเป็ น พัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพของตนเอง
หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั นัน้ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวไว้ ว่า เป็ น
การจัดการเรี ยนรู้ที่มงุ่ ส่งเสริมพัฒนาให้ ผ้ สู อนใช้ วิธีการสอนโดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการจัดการ
เรี ยนการสอนที่สนองต่อพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมุง่ เน้ นให้ ครูผ้ สู อนส่งเสริม
ให้ เด็กมีความรู้ความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผู้เรี ยนโดยยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้ จัด
เนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยนได้ ฝึกทักษะเน้ นกระบวนการ
คิดให้ ผ้ เู รี ยนจากประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น จัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นได้ ทกุ
สถานที่ พัฒนาผู้เรี ยนตามศักยภาพ จัดการประเมินผู้เรี ยนควบคูไ่ ปกับกระบวนการเรี ยนการสอนตาม
ความเหมาะสม
การรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมจะสร้ างให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีเหตุผล คิดเป็ น สังเกตเป็ น
เป็ นพื ้นฐานของการส่งเสริมเกิดการรักและห่วง และอยากดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่ ได้ ร้ ูจกั การ
เรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมรอบตัวอย่างมีความหมาย โดยมีครูเป็ นผู้ชี ้แนะและสนับสนุนคอยช่วยเหลือในขณะที่
เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย วิธีการเรี ยนรู้ของเด็ก คือ การเรี ยนรู้จากการเล่น การใช้ ประสาทสัมผัส
การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนกับผู้ใหญ่กบั ครู ในเด็กปฐมวัยการพัฒนาการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมควร
มีการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวุฒิภาวะและความแตกต่างของแต่ละคน โดยเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ ทํากิจกรรมต่างๆ ด้ วยการลงมือกระทําโดยใช้ ประสาทสัมผัสทังห้
้ า สํารวจและสังเกต
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ในการทดลองครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
มาดําเนินกิจกรรมให้ กบั
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัด ผู้เรี ยนได้ ลงมือ
ศึกษาค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ ความจริงตามความสนใจอยากรู้อยากเห็นและความถนัดของตนเองเพื่อ
ให้ เด็กเกิดการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม และสามารถนําไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
จุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมการรับรู้การอนุรักษ์สง่ แวดล้ อมของเด็กปฐมวัยในการบอกหรื อตอบคําถามเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม รวมถึงความรู้สกึ ที่ดีที่มีตอ่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมที่เด็กแสดงออกว่าชอบ พอใจและต้ องการ
รักษา ดูแล ไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม เพิ่มจํานวน และการเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมให้
ผู้อื่น ด้ วยการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั โดยเด็กเป็ นผู้ลงมือศึกษาค้ นคว้ าคําตอบด้ วยตนเอง
หลักการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจัย (รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . 2545)
1. เป็ นกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ลงมือศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบสร้ างสรรค์ความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น จึงเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญและได้
ลงมือปฏิบตั จิ ริง
2. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดของนักเรี ยนทุกด้ าน
3. สามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ ทกุ สถานที่ อาทิ ในห้ องทดลอง ห้ องสมุด ภาคสนาม สวนสัตว์
สวน พืช เป็ นต้ น
4. กําหนดแหล่งเรี ยนรู้ควรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในบริเวณโรงเรี ยน ใกล้ บริเวณโรงเรี ยน ตลอดจน
สถานที่สําคัญในจังหวัด หรื อสิ่งที่สะท้ อนถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5. นักเรี ยนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนที่เป็ นผู้ร้ ู
ในสาขาวิชา
6. ใช้ กิจกรรมการประเมินที่สะท้ อนการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนควบคูไ่ ปกับการสอนอย่างต่อเนื่อง
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในการประเมิน ได้ รับการประเมินในสิ่งเรี ยนและสามารถทําได้
7. ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหว่างการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรี ยน ซักถามและตอบคําถาม
ผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็ นกระบวนการที่ร้ ูจกั เด็กและสามารถแนะนําผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้สงู สุด
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แนวการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึง แนวการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ประกอบด้ วย
บทบาทครู ในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจัย
1. ครูต้องเตรี ยมการเรี ยนการสอนล่วงหน้ า
2. ในการสอนควรใช้ วิธีการสอนแบบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสํารวจ ใช้ แหล่งข้ อมูลที่อยู่
ใกล้ ตวั - ไกลตัว เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตจริ ง และภูมิปัญญาในท้ องถิ่น 2) ให้ เด็กได้ ลงมือ
ศึกษา ค้ นคว้ าแสวงหาความรู้ ความจริงด้ วยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา
ผู้ปกครองหรื อบุคคลในชุมชนได้ 4) ใช้ วิธีการสอนที่มีการประเมินที่สะท้ อนการเรี ยนรู้ของเด็กควบคูก่ บั
การสอนอย่างต่อเนื่อง 5) เน้ นกระบวนการกลุม่ ทําให้ เด็กมีทกั ษะในการทํางานโดยปรึกษาพูดคุย แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือกัน
3. ขณะสอน ครูสง่ เสริมให้ เด็กแสดงความสนใจในเรื่ องที่อยากรู้อยากเห็น ใช้ คําถามกระตุ้น
ให้ เด็กแสดงความคิดเห็น ให้ โอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งการเรี ยนรู้
ต่างๆ ภายใต้ การดูแลช่วยเหลือแนะนําของครู
4. สร้ างบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ให้ เด็กเรี ยนอย่างมีความสุข เด็กสามารถบอก
เหตุผลของการเรี ยนรู้และสิ่งที่ได้ รับที่สําคัญๆ จะรู้สกึ ว่าสนุก ไม่เบื่อและได้ ความรู้ ช่วยในการไปศึกษา
ในแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ทังนี
้ ้การสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูและเด็กเป็ นสําคัญ
5. จัดการเรี ยนการสอน โดยให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วม รับรู้หรื อร่วมมือในการที่เด็กเรี ยนรู้
เรื่ องนันๆ
้
6. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนที่วางไว้ ตามขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง
บทบาทเด็กในการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจัย
1. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวข้ อเรื่ องที่สนใจที่จะเรี ยนรู้
2. ร่วมกันวางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
3. กําหนดกติกาในการทํากิจกรรมและร่วมกันปฏิบตั ติ าม
4. ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย
5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหล่งเรี ยนรู้
6. ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจดั ให้ ศกึ ษาหาความรู้
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ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวถึง ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อที่สนใจ
ขันที
้ ่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าหาความรู้
ขันที
้ ่ 3 ขันการประเมิ
้
น
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัยที่ม่ ุงส่ งเสริมการรับรู้การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
การศึกษาครัง้ นี ้ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจยั คือ เวลา 8 สัปดาห์ ตังแต่
้
วันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ วันละประมาณ 30 - 45 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ใน 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ หมายถึง ครูศกึ ษาความต้ องการ
ของผู้เรี ยนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กรวมถึงการเล่าประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องการศึกษาเพื่อเด็กจะได้ แสดงความรู้โดยแสดงว่า ต้ องการดูแลรักษาให้ ดีขึ ้น และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จากนันครู
้ ตงจุ
ั ้ ดมุง่ หมายของการเรี ยนรู้ วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เ ด็กอยาก
เรี ยนรู้ โดยกิจกรรมต้ องสัมพันธ์กนั กับเรื่ องที่เด็กต้ องการเรี ยนรู้และส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
ในทุกๆ ด้ าน
ขันที
้ ่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้ หมายถึง กําหนดแหล่งเรี ยนรู้ที่อยู่ใกล้ ตวั เด็ก ครูพา
เด็กไปศึกษาที่แหล่งเรี ยนรู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ในระหว่างดําเนินกิจกรรมศึกษาที่แหล่ง
เรี ยนรู้เด็กจะได้ แสดงความรู้ โดยแสดงว่า ต้ องการดูแลรักษาให้ ดีขึ ้น และใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดย
ระหว่างทํากิจกรรมครูจะกระตุ้นให้ เด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการตังคํ
้ าถามให้ เด็กได้
ลองคิดหาคําตอบ จากนันให้
้ เด็กเลือกหัวข้ อที่จะศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ โดยครูกระตุ้นให้ เด็กเลือก
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนันครู
้ ทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยง
ความคิดเด็กทุกคน เมื่อเห็นภาพรวมแล้ วครูจดั กิจกรรมให้ เด็กได้ เลือกตามความสนใจ หลังจากนันจึ
้ ง
ให้ เด็กสรุปและจัดทําผลงานความรู้และให้ เด็กสืบค้ นและแสวงหาความรู้ใหม่
ขันที
้ ่ 3 ขันประเมิ
้
นผล หมายถึง ขันที
้ ่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การ
ทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็กเพื่อทําการประเมินความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็ก
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ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
เนือ้ หา
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง ผู้เรี ยน
เป็ นผู้ลงมือศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบสร้ างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น โดย
ครูสง่ เสริมให้ เด็กแสดงความสนใจในเรื่ องที่อยากรู้อยากเห็น ใช้ คําถามกระต้ นให้ เด็กแสดงความคิดเห็น
ให้ โอกาสเด็กในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ ภายใต้ การดูแลช่วยเหลือแนะนําของครู เพื่อ
ให้ เด็กเกิดความชอบ ความพอใจที่ได้ อยูก่ บั สิ่งแวดล้ อมที่เรี ยนรู้ และต้ องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมนัน้
และใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยั ประกอบด้ วยขันตอนการสอน
้
และการดําเนิน
กิจกรรมแต่ละขัน้ ซึง่ มี 3 ขัน้ ดังนี ้
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ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ขัน้ ทบทวนความรู้ และเลือกหัวข้ อ
เนือ้ หาที่สนใจ
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 45 นาที)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. สร้ างบรรยากาศในชันเรี
้ ยนเพื่อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมให้ กบั เด็ก
2. เชิญชวนให้ เด็กเสนอเรื่ องหรื อสร้ างสถานการณ์
เพื่อกระตุ้นให้ เด็กเกิดความสนใจในสิ่งแวดล้ อมรอบตัว
3. ครูสงั เกตและจดบันทึกในหัวเรื่ องที่เด็กต้ องการ
ศึกษาเรี ยนรู้
4. กําหนดหัวข้ อที่จะศึกษาร่วมกัน
5. เด็กและครูร่วมกันเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่
สนใจ ศึกษาพร้ อมกัน ตังคํ
้ าถามเพื่อหาคําตอบร่วมกัน
6. ครูนําหัวข้ อที่เด็กต้ องการเรี ยนรู้เชื่อมโยงให้ เข้ ากับ
จุดประสงค์การรับรู้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรี ยนรู้ที่ชว่ ย
ส่งเสริมการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

ขัน้ เด็กค้ นคว้ าหาความรู้
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 8 วัน
วันละ 45 นาที)

1. การสารวจแหล่ งเรียนรู้ (ประมาณ 6 วัน
วันละ 45 นาที)
1.1 ครูนําเด็กไปรับประสบการณ์จริงจาก
แหล่งเรี ยนรู้ เพื่อให้ เด็กเกิดความชอบ พอใจ
อยากดูแลรักษา และใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
1.2 ให้ ความรู้พื ้นฐานแกเด็กเพื่อให้ เกิด
ความสนใจ
1.3 ครูกระตุ้นด้ วยคําถามให้ เด็กเกิดความสนใจ และให้
เด็กซักถามปั ญหา
1.4 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคําถามประสบการณ์ที่
ได้ ไปสํารวจแหล่งเรี ยนรู้
1.5 ครูกระตุ้นให้ เด็กมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ ไป
สํารวจแหล่งเรี ยนรู้

ขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย

กระบวนการจัดการเรียนรู้
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ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน
วันละ 45 นาที)

1.6 ให้ เด็กเล่าประสบการณ์ที่ได้ ไปสํารวจแหล่ง
เรี ยนรู้
2. การเลือกหัวข้ อที่จะศึกษา (ประมาณ 3 วันๆ
ละ 45 นาที)
2.1 ครูให้ เด็กช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เด็กๆ ต้ องการทํา
2.2 ครูนําแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็ก
ทุกคนเพื่อเห็นภาพรวม
3. การศึกษาค้ นคว้ า ขีดเขียน และจดบันทึก
(ประมาณ 45 นาที)
3.1 ครูจดั กิจกรรมให้ เด็กเลือกทําตามความ
สนใจและความถนัดของแต่ละคน
4. นาเสนอผลงาน (ประมาณ 45 นาที)
4.1 เด็กช่วยกันนําเสนอผลงานของตนเอง
4.2 ครูกระตุ้นให้ เด็กภาคภูมิใจในผลงาน
4.3 ครูกระตุ้นให้ เด็กสนใจอยากแสวงหา
ความรู้ตอ่ ไป
สรุปและจัดทาผลงานความรู้
1. เด็กละครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้
2. ครูกระตุ้นให้ เด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่ องที่
ตนเองศึกษาไปใช้ ประโยชน์และกระตุ้นให้ เด็ก
เกิดความอยากเรี ยนรู้ตอ่ ไป
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แผนกาหนดการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
สัปดาห์ วัน

หัว
เรื่อง

1
จันทร์

พุธ

แหล่งเรี ยนรู้

พฤหัส

ต้ นไม้ ในโรงเรี ยน

อังคาร

การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย (กิจกรรมเกิดจากความต้ องการของเด็ก)
หัวข้ อย่ อย ขัน้ ตอน
บรรยากาศการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
ขันที
้ ่1
กําหนดหัวข้ อ
เลือกเรื่ องที่
ทบทวนความรู้และ
การ อภิปราย ซักถาม บรรยายแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
ต้ องการเรี ยนรู้ เลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่
สิง่ แวดล้ อมรอบตัวเพื่อเลือกหัวข้ อที่สนใจเรี ยนรู้ร่วมกัน
สนใจ
อภิปรายซักถามเรื่ องต้ นไม้ ในโรงเรี ยน
ชื่อต้ นไม้
-สังเกต และบอกชื่อของต้ นไม้
-แสดงความคิดเห็นต้ นไม้ มี ประโยชน์
-ต้ นไม้ เป็ นที่อาศัยของสัตว์
พืชบก พืชนํ ้า
ศึกษาจากต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยน
และป่ าไม้
-แสดงความคิดเห็นการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้
-บรรยาย อภิปราย ซักถาม การดูแลต้ นไม้
ศึกษาจากต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยนและหนังสือ
ประโยชน์
- บรรยาย อภิปราย ซักถามถึงประโยชน์ของ
ขันที
้ ่2
ต้ นไม้ ที่มีตอ่ คน และสัตว์
ค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้
การ
ศึกษาจากต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยนและหนังสือ
เจริ ญเติบโต
-แสดงความคิดเห็นถึงการดูแลรักษาต้ นไม้
และการดูแล
-ศึกษาการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้
รักษา
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ต้นไม้ อย่าง
ประหยัดและการปลูกทดแทนต้ นไม้ ที่ถกู ตัดไป

ศุกร์

2
จันทร์

การปลูกต้ นไม้
และการดูแล
รักษา

ศึกษาจากต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยนและวิทยากร
-สาธิตการปลูกต้ นไม้
และการดูแลรักษา
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แผนกาหนดการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย (ต่ อ)
สัปดาห์ วัน
อังคาร

พุธ

หัว
เรื่อง

การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย (กิจกรรมเกิดจากความต้ องการของเด็ก)
หัวข้ อย่ อย
ขัน้ ตอน
บรรยากาศการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
นําเสนอ
- เสนอกิจกรรมทีเ่ ด็กต้ องการเรี ยนรู้
กิจกรรมทีเ่ ด็ก
-พิมพ์ภาพจากใบไม้
ต้ องการปฏิบตั ิ
-ฉีกปะกระดาษ
-วาดภาพระบายสีต้นไม้
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต้องการเรี ยนรู้
ที่ต้องการเรี ยนรู้
- ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมที่เด็กเลือกทํา

พฤหัส

นําเสนอผลงาน

ศุกร์

สรุปเรื่ องราวที่
ได้ จากการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน

ขันที
้ ่3
การประเมินผล

นําเสนอผลงาน
- นําเสนอผลงานโดยบรรยายถึงกิจกรรมทีเ่ ด็กแต่ละ
คนเลือกปฏิบตั ิ
ทบทวนความรู้
- สรุปเรื่ องราวที่ได้ จากการเรี ยนรู้ร่วมกันและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

84
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
การจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัยเรื่ อง “ ต้ นไม้ ในโรงเรียน”
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่มจํานวนต้ นไม้
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
เนือ้ หา
ต้ นไม้ มีบญ
ุ คุณ มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์และสัตว์ ควรช่วยกันปลูกต้ นไม้ บํารุงรักษาต้ นไม้
เพราะต้ นไม้ เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่สําคัญของโลก
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้ อเนือ้ หาที่สนใจ
ครูตงคํ
ั ้ าถามว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่มีประโยชน์มีบญ
ุ คุณต่อคนเราและสัตว์ เด็กๆ แสดง
ความคิดเห็นหลังจากนันลงความเห็
้
นว่าเรื่ องที่ต้องการเรี ยนรู้มากที่สดุ คือเรื่ อง ต้ นไม้ ในโรงเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เด็กค้ นคว้ าหาความรู้
เด็กศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ได้ แก่ ศึกษาของจริงจากต้ นไม้ ในบริ เวณโรงเรี ยน ศึกษาจากหนังสือ
ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับต้ นไม้ และศึกษาวิธีการดูแลรักษาและเพิ่มจํานวนต้ นไม้ และการใช้ ประโยชน์จาก
ต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัดระหว่างศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ เด็กร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม
และตอบคําถาม จากนันเด็
้ กคิดและทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเองพร้ อมทังนํ
้ าเสนอผลงาน
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประเมินผล
เด็กพูดคุยสนทนาเรื่ องราวที่ได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องต้ มไม้ ในโรงเรี ยน การดูแลรักษาทําให้ ต้นไม้ เพิ่มขึ ้น
และการใช้ ต้นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด และวาดรูปสรุปเรื่ องราวที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ ครูสงั เกตพฤติกรรม
พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก
การประเมินผล
1. สังเกตการเข้ าร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการตังคํ
้ าถามและตอบคําถาม
3. สังเกตการพูดคุยสนทนา
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สัปดาห์ ท่ ี 1
ครัง้ ที่ 1 วันจันทร์
ขัน้ ทบทวนความรู้ และเลือกหัวข้ อเนือ้ หาที่สนใจ : กาหนดหัวข้ อ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
ครูตงคํ
ั ้ าถามกับเด็กว่า สิ่งแวดล้ อม
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่มจํานวน รอบตัวเราที่มีประโยชน์ตอ่ มนุษย์และสัตว์มี
ต้ นไม้
อะไรบ้ าง คําตอบของเด็กคือ คน ต้ นไม้ หมา
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
แมว นก นํ ้า ดิน ไฟฟ้า ปลา ครูสนทนาถึงสิ่ง
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
ที่มีประโยชน์ตอ่ เรามาก และอยูร่ อบตัวเรา
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
ทําให้ เราสดชื่นทุกครัง้ ที่ได้ สมั ผัส และเป็ นที่
อยูอ่ าศัยของสัตว์อื่นได้ และให้ เด็กๆ ยกมือ
การดาเนินกิจกรรม
เลือกหัวข้ อที่ต้องการเรี ยนรู้มากที่สดุ จาก
ขัน้ นา
การเลือกของเด็กคือเรื่ อง ต้ นไม้ และช่วยกัน
ทักทายเด็กและนําเด็กร้ องเพลง สวัสดี เพื่อเตรี ยม
บอกประโยชน์ของต้ นไม้
ความพร้ อมในการเรี ยนรู้
- น้ องวุ้นบอกว่าต้ นไม้ ในโรงเรี ยนของเรามี
ขัน้ สอน
มากมาย
1.เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อมรอบตัว
- น้ องฟ้าบอกว่าเรามาเรี ยนรู้ต้นไม้ ใน
เด็กโดยใช้ คําถาม
โรงเรี ยนของเรากัน
-รอบๆ ตัวเราสิ่งที่มีประโยชน์ตอ่ คนและสัตว์คืออะไร เด็กๆ ช่วยกันตังชื
้ ่อเรื่ องที่จะเรี ยนรู้วา่
-เด็กๆ เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่ตนเอง “ต้ นไม้ ในโรงเรี ยนของฉัน”
ยกตัวอย่าง
สรุป
2.เด็กๆ ลงมติวา่ อยากเรี ยนรู้เรื่ องต้ นไม้ ในโรงเรี ยน
เด็กๆ ช่วยกันเลือกและตังชื
้ ่อเรื่ องที่จะ
ของฉัน
เรี ยนรู้วา่ “ต้ นไม้ ในโรงเรี ยนของฉัน” และได้
แสดงความคิดเห็นถึงคุณประโยชน์ของ
ขัน้ สรุป
ต้ นไม้
เด็กๆ ออกมาเล่าประโยชน์ของต้ นไม้ ตามความคิด
ของตนเองให้ เพื่อนๆ และครูฟัง
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
1. เพลง “สวัสดี”
2. เครื่ องเคาะจังหวะ
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สัปดาห์ ท่ ี 1
ครัง้ ที่ 2 วันอังคาร
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่ งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน
กิจกรรม
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
เด็กๆ เดินดูต้นไม้ ตา่ งๆ รอบบริเวณโรงเรี ยน
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม
และคุยกันว่า
จํานวนต้ นไม้
- นัน่ ต้ นอะไร
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
- มันสูงมากเลย อายุเท่าไร
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
- ครูครับทําไมสูงจัง
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
- ใต้ ต้นไม้ เย็นมากเลย น่านอนเล่น
- มีนกทํารังบนต้ นไม้ ด้วย
การดาเนินกิจกรรม
- ในนํ ้าก็มีต้นไม้
ขัน้ นา
- ดอกเข็มกินได้ หรื อไม่
ครูทกั ทายเด็กและสนทนาเกี่ยวกับการออกไป
- ถ้ าไม่มีต้นไม้ เราคงร้ อนมากๆ
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ สร้ างข้ อตกลงร่วมกัน
- นกไม่มีที่ทํารัง
ขัน้ สอน
- เรามาเรี ยนใต้ ต้นไม้ ดีกว่า เย็นดี
1. ครูพาเด็กไปสํารวจภายในบริเวณโรงเรี ยน บอกชื่อ
- เราต้ องช่วยกันดูแลต้ นไม้ ไม่ตดั และปลูก
ต้ นไม้ ตา่ งๆ ภายในบริเวณโรงเรี ยน
ต้ นไม้ ไว้ ให้ ในหลวง ฉันรักในหลวง
2. ใช้ คําถามกระตุ้นให้ เด็กๆ มีความตระหนักถึง
- ครูบอกว่ามีต้นไม้ มากๆ ป้องกันนํ ้าท่วม
ความสําคัญของต้ นไม้
ด้ วย ดูดควันพิษด้ วย
- เด็กๆ สังเกตดูซิวา่ ต้ นไม้ มีลกั ษณะอย่างไร
- นกกระจาบมาทํารังที่ต้นพิกลุ
- เด็กๆ ดูซิวา่ ต้ นไม้ มีสีอะไร
สรุป
- เมื่อเด็กๆ อยูใ่ ต้ ต้นไม้ แล้ วรู้สกึ อย่างไร
เด็กๆได้ ตระหนักถึงประโยชน์ของต้ นไม้ และ
- มีสตั ว์อะไรอยู่ที่ต้นไม้ บ้าง
รับรู้วา่ ต้ นไม้ มีคณ
ุ ประโยชน์ ต่อมนุษย์และสัตว์
- ทําไมสัตว์ตา่ งๆ จึงอาศัยต้ นไม้
3. เปิ ดโอกาสให้ เด็กพูดคุยกันและซักถาม
4. เด็กและครูชว่ ยกันตังคํ
้ าถามที่สงสัยเกี่ยวกับต้ นไม้
ที่เด็กต้ องการรู้เพิ่มเติม
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กิจกรรม
ขัน้ สรุป
ใช้ คําถามเอฝึ กการรับรู้การอนุรักษ์ ต้นไม้
- ถ้ าไม่มีต้นไม้ จะเกิดอะไรขึ ้น
- ต้ นไม้ มีบญ
ุ คุณและมีประโยชน์ตอ่ มนุษย์และสัตว์อย่างไร
- เมื่อต้ นไม้ มีประโยชน์อย่างมากเช่นนี ้ เราจะดูแลรักษา
ต้ นไม้ อย่างไร

สถานการณ์
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สัปดาห์ ท่ ี 1
ครัง้ ที่ 3 วันพุธ
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้ นไม้ บริเวณโรงเรียน (การเจริญเติบโตของต้ นไม้ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
เด็กเดินศึกษาต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยนตาม
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม
ความสนใจ และกลับมารายงานกลุม่ ใหญ่
จํานวนต้ นไม้
โดยครูใช้ คําถามกระตุ้นกระตุ้น
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
- เด็กๆ เห็นลุงอนันต์ภารโรงกับพี่ๆ รดนํ ้า
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย ต้ นไม้ เพื่อให้ ต้นไม้ สงู ๆ ช่วยลดโลกร้ อน
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
-น้ องวุ้นถามลุงอนันต์วา่ ใช้ อะไรปลูกต้ นไม้
ลุงอนันต์บอกว่าซื ้อต้ นไม้ ที่สงู 1 เมตรมาปลูก
การดาเนินกิจกรรม
และใส่ป๋ ยรดนํ
ุ
้าจึงโต
ขัน้ นา
-น้ องก้ องถามว่าต้ นไม้ ตายจะทําอย่างไร
เตรี ยมเด็กให้ มีความพร้ อมในการศึกษาเรี ยนรู้จาก น้ องจุ๊กบอกว่าก็ต้องหามาปลูกใหม่อีก และ
เพลง “กิ่ง ก้ าน ใบ”
ดูแลดีๆ ทําร่มให้ ก่อนเดี๋ยวโดนแดดตาย
-คุณครูแสงแดดช่วยให้ ต้นไม้ โตได้ อย่างไร
ขัน้ สอน
เพราะจุ๊กบอกโดนแดดตาย
1. ครูพาเด็กไปดูต้นไม้ บริเวณโรงเรี ยน
- น้ องยุวดีบอกว่าชาดัดจะตายเพราะต้ นไม้
2. เด็กศึกษาค้ นคว้ าตามความสนใจ
อื่นขึ ้นสูงกว่า น้ องโปเต้ บอกว่า ต้ องช่วยกัน
3. ใช้ คําถามกระตุ้นให้ เด็กสังเกตลักษณะของต้ นไม้
ถอนต้ นหญ้ าออกจะได้ ไม่ตาย ไม่มีใครแย่งกิน
และตอบคําถาม
ปุ๋ยและนํ ้า เด็กๆ ช่วยกันถอนหญ้ าให้ ต้นไม้
- ต้ นไม้ มีชีวิตหรื อไม่
เล็กๆ และนัง่ ฟั งใต้ ต้นอินทนิลและพิกลุ
- ส่วนประกอบของต้ นไม้ มีอะไรบ้ าง
สรุป
- อาหารของต้ นไม้ คืออะไร
เด็กๆ สนุกกับการดูต้นไม้ ที่กําลังเจริญเติบโต
- ทําอย่างไรต้ นไม้ จงึ จะเจริญเติบโต
และซักถามภารโรงและ
4. เด็กซักถามข้ อสงสัย

89
กิจกรรม
ขัน้ สรุป
ครูใช้ คําถามเพื่อให้ เด็ดเข้ าใจการเจริญเติบโตของ
ต้ นไม้ และการดูแลรักษาต้ นไม้ ให้ อยู่คโู่ รงเรี ยนเรา
ตลอดไป
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
ต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยน

สถานการณ์
พี่ๆ ที่รดนํ ้าต้ นไม้ และรู้วา่ ต้ นไม้ จะเจริญเติบโต
ต้ องมีดิน นํ ้า แสงแดด และปุ๋ยช่วย และดูและ
ถอนหญ้ าออก
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สัปดาห์ ท่ ี 1
ครัง้ ที่ 4 วันพฤหัสบดี
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้ นไม้ บริเวณโรงเรียน (ชื่อต้ นไม้ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
เด็กๆ แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 4 คน ศึกษาและ
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม รายงานตามที่ครูถามกระตุ้น
จํานวนต้ นไม้
- กลุม่ น้ องวุ้นศึกษาผลไม้ ในโรงเรี ยน มี
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด มะม่วง มะพร้ าว แก้ วมังกร ต้ นสูงมาก แก้ ว
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย มังกรกําลังออกดอกครูสมชาติบอกว่าใช้ นํ ้ารด
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
ใส่ป๋ ยก็
ุ โตแล้ ว
- กลุม่ น้ องก้ องศึกษาไม้ ยืนต้ น ต้ นสูงมาก
การดาเนินกิจกรรม
ใบแผ่ ใบใหญ่ ร่มเย็น มีต้นอินทนิล ต้ นพิกลุ
ขัน้ นา
ต้ นประดู่ ต้ นสะเดา ต้ นหมัน ลุงอนันต์บอกว่า
เตรี ยมเด็กให้ สงบด้ วยเพลง “กิ่ง”
ก็รดนํ ้า ใส่ป๋ ยุ
- กลุม่ น้ องต้ นสํารวจผักที่ข้างบ้ านพักครู มี
ขัน้ สอน
ผักบุ้งจีนที่พี่ ป.6 ปลูก ตําลึงที่รัว้ โรงเรี ยน พี่ๆ
1. ให้ เด็กแบ่งกลุม่ 5 กลุม่ ศึกษาและสํารวจต้ นไม้
บอกว่ากินได้ ต้ มกับหมูอร่อย จิ ้มแจ่วก็อร่อย
ดังนี ้
ดอกเข็มก็ทอดกินได้ เฟื่ องฟ้าก็ทอดกินได้ ตําลึง
- ไม้ ผล
ขึ ้นเองไม่ต้องรดนํ ้า ใช้ นํ ้าฝนรด
- ไม้ ยืนต้ น
- กลุม่ น้ องซาร่าสํารวจหญ้ า ครูเล็กบอกมีอยู่
- ผัก
ใต้ ต้นสะเดา เป็ นหญ้ าชื่อหญ้ ามาเลเซีย และ
- หญ้ า
หญ้ ากลางสนามบอลชื่อหญ้ านวลน้ อย อยู่
- ไม้ ดอก
กลางแดดได้ ไม่ตาย ไม่เหมือนหญ้ ามาเลเซียใบ
2. ศึกษาซักถามจากคุณครู ภารโรง พี่ๆ และกลับมา
ใหญ่ชอบอยูใ่ นร่ม นัง่ ทับแล้ วเย็นสบายดี ใส่ป๋ ยุ
รายงานที่ใต้ ต้นอินทนิล
บางครัง้ รดนํ ้าถ้ าฝนไม่ตก
3. ครูใช้ คําถามขณะเด็กๆรายงานให้ เพื่อฟั ง
- ชื่อต้ นไม้ ที่เด็กๆ ศึกษาและสํารวจมา
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กิจกรรม
- เด็กๆ คิดว่าจะดูแลรักษาให้ สิ่งที่เขาศึกษาและ
สํารวจมาอยูก่ บั พวกเราต่อไปอย่างไร
ขัน้ สรุป
1. ให้ เด็กวาดภาพสิ่งที่ตนเองไปศึกษาและเล่าให้
เพื่อนฟั ง
2. เด็กบอกชื่อต้ นไม้ ที่ไปศึกษาและสํารวจมา
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. ต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยน
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน

สถานการณ์
- กลุม่ แฟร้ งค์ศกึ ษาไม้ ดอก เด็กๆ บอกมี
มากจัง ครูแก้ วบอกว่ามีดอกเข็ม ดอกลีลาวดี
ดอกเฟื่ องฟ้า ดอกกระดังงา ดอกแก้ ว หอมด้ วย
ดอกเทียนหยดสีมว่ ง สวยดี รดนํ ้าใส่ป๋ ยบางครั
ุ
ง้
สรุป
เด็กๆ ทังหมดไปดู
้
ต้นไม้ ตา่ งๆ ที่เพื่อนกลุม่ อื่น
รายงาน เด็กเรี ยนรู้ชื่อต้ นไม้ อย่างสนุกสนาน
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สัปดาห์ ท่ ี 1
ครัง้ ที่ 5 วันศุกร์
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้ นไม้ บริเวณโรงเรียน (ต้ นไม้ เป็ นที่อยู่ของสัตว์ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
เด็กแยกตัวเป็ นกลุม่ เล็กๆ ตามความ
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่มจํานวน สนใจ หาสัตว์ที่อาศัยอยูต่ ามต้ นไม้ ขณะ
ต้ นไม้
หาสัตว์เด็กก็พดู คุยกันว่า ใต้ ต้นไม้ เย็น
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
จริง นกจึงชอบมาอยู่ น้ องแจวบอกว่าเรา
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง ก็ชอบเรี ยนใต้ ต้นไม้ มากกว่าในห้ องเรี ยน
จากแหล่งเรี ยนรู้ ตา่ งๆ
สบายดี เย็นด้ วย น้ องโปเต้ ไปที่บอ่ นํ ้าเล็ก
ที่อยูข่ ้ างเตาเผาขยะ ดึงผักปอดมาดู ที่
การดาเนินกิจกรรม
รากผักปอดมีก้ งุ เล็กๆ และปลากิมตัว
ขัน้ นา
เล็กๆ อาศัยอยู่ตดิ มาด้ วย เด็กๆ ดูกนั
เด็กทบทวนข้ อตกลงก่อนเดินทางไปแหล่งเรี ยนรู้
ด้ วยความสนใจที่ในนํ ้ามีปลา กุ้ง ยังมา
ขัน้ สอน
อาศัยอยูท่ ี่ต้นไม้ นํ ้าเลย ไทด์เจอแมงมุมที่
1. เด็กไปสํารวจตามต้ นไม้ และเห็นสัตว์ตา่ งๆ ที่มาอาศัยอยู่
ต้ นอินทนิล ฝ้ายพบมดที่ต้นพิกลุ ทํารัง
บนต้ นไม้
ที่พื ้นดิน รังในดินมีข๋ยุ ใหญ่ น้ องฟ้าเห็นรัง
2. ครูซกั ถาม
นกบนต้ นสะเดา น้ องแอบอกว่ามีดกอบัว
- มีสตั ว์อะไรบ้ างที่อาศัยอยูใ่ ต้ ต้นไม้ บนต้ นไม้
ก็มีแมงมุมอยูด่ ้ วย
- ทําไมสัตว์ตา่ งๆ จึงมาอาศัยต้ นไม้ อยู่
สรุป
- ถ้ าเป็ นป่ าไม้ ที่มีต้นไม้ ใหญ่อยูม่ ากๆ จะมีสตั ว์อะไร
เด็กศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยูท่ ี่ต้นไม้
อาศัยอยู่
เพราะมันเย็นสบายและมีความสุข ไม่มี
ขัน้ สรุป
ใครรังแกได้ ครูเสริมว่า ในป่ าใหญ่ก็มี
1. ให้ เด็กวาดภาพสัตว์ที่ตนเองพบเห็น
สัตว์ป่าอาศัยเหมือนกัน ต้ นไม้ เป็ นที่
2. เด็กนําเสนอสัตว์ที่พบและอธิบายว่าทําไมสัตว์จงึ
อาศัยของสัตว์ตา่ งๆ และคนด้ วย
อยูท่ ี่ต้นไม้ นี ้
3. เด็กๆ ตอบคําถามและคิดอยากปลูกต้ นไม้ ให้ สตั ว์
อาศัยบ้ าง
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กิจกรรม
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. ต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยน
2. สัตว์ตา่ งๆ ที่เด็กพบ
3. กระดาษ A4
4. สีเทียน

สถานการณ์
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สัปดาห์ ท่ ี 2
ครัง้ ที่ 1 วันจันทร์
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : ศึกษาต้ นไม้ บริเวณโรงเรียน (ปลูกต้ นไม้ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
เด็กๆ เตรี ยมต้ นคุณนายตื่นสายมาจาก
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม
บ้ านตามที่ตกลงกันไว้ และช่วยกันปลูก
จํานวนต้ นไม้
น้ องก้ องบอกว่า “เราปลูกให้ ในหลวง เรารัก
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด ในหลวง” น้ องเต้ บอกว่า “เราปลูกให้ ไส้ เดือน
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย อาศัย ตอนขุดเราเห็นไส้ เดือนในดิน” เด็ก
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและแบ่งกันรดนํ ้า
ต้ นคุณนายตื่นสายทุกวัน เด็กๆ บอกว่า “จะ
การดาเนินกิจกรรม
ได้ มีดอกให้ เราดู และมีผีเสื ้อมาอาศัย” เมื่อ
ขัน้ นา
เด็กๆ ปลูกต้ นไม้ เสร็จก็ไปพักใต้ ต้นอินทนิล
1. เตรี ยมเด็กให้ พร้ อมด้ วยคําคล้ องจอง “ต้ นไม้ ที่รัก”
และบอกว่ารู้สกึ เย็นสบาย มีอากาศบริสทุ ธิ์
2. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเรี ยนรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ต้ นไม้ ใช้ แสงแดด ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์และนํ ้า ในการสร้ าง
ขัน้ สอน
อาหาร แล้ วคลายก๊ าซออกซิเจนและนํ ้า
1. ให้ เด็กรวบรวมต้ นคุณนายตื่นสายที่เตรี ยมมาจาก
ออกมาในตอนกลางวัน เราจึงรู้สกึ เย็นสบาย
บ้ านและลงไปที่ข้างอาคารอนุบาล ขุดดินปลูกต้ น
เมื่อนัง่ อยูใ่ ต้ ต้นไม้
คุณนายตื่นสายร่วมกันอย่างสนุกสนาน
สรุป
2. เด็กๆ ช่วยกันรดนํ ้าหลังปลูกเสร็จ
เด็กๆ ช่วยกันสรุปประโยชน์ของต้ นไม้
3. เด็กๆ เก็บเครื่ องมือและไปพักที่ใต้ ต้นอินทนิล เด็ก
ตังแต่
้ เรี ยนรู้มา ดังนี ้ ต้ นไม้ ให้ ร่มเงา ให้
บางคนนอนบนพื ้นหญ้ า บางคนนัง่ พักและเล่นกัน ครู อากาศบริสทุ ธิ์ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์เล็ก
ถามเด็กๆ ว่า
สัตว์ใหญ่ รวมถึงคน ให้ ดอกที่สวยงาม
- เด็กๆ รู้สกึ อย่างไรตอนปลูกต้ นไม้
กินเป็ นอาหารก็ ได้ มีลกู ให้ กิน นําไม้ ไป
- ตอนนี ้เด็กๆ รู้สึกอย่างไรบ้ าง
ปลูกบ้ านได้ ต้นไม้ มีประโยชน์มาก
- ทําไมจึงรู้สกึ อย่างนัน้
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กิจกรรม
ขัน้ สรุป
เด็กๆ ร่วมกันสรุปการปลูกต้ นคุณนายตื่นสาย การ
ดูแลรักษา โดยช่วยกันรดนํ ้าทุกวัน และใส่ป๋ ยบางครั
ุ
ง้
และรู้สกึ สบายที่อยูใ่ ต้ ต้นอินทนิล เพราะต้ นอินทนิลให้
อากาศบริ สทุ ธิ์
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. ต้ นไม้ บริเวณโรงเรี ยน
2. ต้ นคุณนายตื่นสาย
3. จอบ

สถานการณ์
เราต้ องดูแลรักษา ไม่ทําลาย และตัดต้ นไม้
ต้ องปลูกเพิ่มอยูเ่ สมอถ้ ามีโอกาส
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สัปดาห์ ท่ ี 2
ครัง้ ที่ 2 วันอังคาร
ขัน้ เด็กค้ นคว้ าวิจัยหาความรู้ : พืชเป็ นอาหารของคนและสัตว์
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
ครูถามเด็กๆ เคยเห็นและกินผักที่ครู
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่มจํานวน นํามาหรื อไม่ น้ องตัวเล็กบอกว่า “เคยกิน
ต้ นไม้
แม่บอกกระเพราเป็ นยา ตะไคร้ ก็เป็ นยา
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
หนูกินไม่ได้ กินแต่ตําลึง ผักกาด”
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
เด็กๆ ช่วยกันบอกชื่อพืชที่เห็น ครูถาม
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
ว่า ควายกินตําลึงด้ วยหรื อไม่ เด็กบอกว่า
วัว ควาย ช้ าง ม้ า กินหญ้ า คนกินผักสด
การดาเนินกิจกรรม
ผลไม้ เป็ นอาหาร มีประโยชน์ ทําให้
ขัน้ นา
ร่างกายแข็งแรง
เตรี ยมเด็กให้ พร้ อมด้ วยคําคล้ องจอง “ต้ นไม้ ที่รัก”
เด็กๆ ลงมือปลูกผักสวนครัวที่หลัง
สนามเด็กเล่น เพื่อไว้ กินได้ นานและให้
ขัน้ สอน
น้ องๆ ได้ ดู เหมือนกันต้ นกล้ วยของพี่ๆ ที่
1. เด็กสนทนากับครูเรื่ องพืชที่เป็ นอาหารของคนและสัตว์
ปลูกไว้ ตอนเรี ยนชันอนุ
้ บาล
2. เด็กศึกษาผักกาด ผักคะน้ า ตําลึง ดอกแค ใบกระเพรา สรุป
ใบโหระพา มะกรูด ข่า ตะไคร้
เด็กๆ บอกประโยชน์ของพืชผักผลไม้
3. ครูตงคํ
ั ้ าถาม
และปลูกผักสวนครัวไว้ กินต่อไปได้ นานๆ
- เด็กๆ เคยกินพืชหรื อไม่
ที่โรงเรี ยนได้ มีลกู ให้ กิน นําไม้ ไปปลูก
- เด็กๆ รู้จกั ชื่อหรื อไม่
บ้ านได้ ต้ นไม้ มีประโยชน์มาก เราต้ อง
- เด็กๆ คิดว่าพืชพวกนี ้มีประโยชน์หรื อไม่ และจะดูแล
ดูแลรักษา ไม่ทําลาย และตัดต้ นไม้ ต้ อง
รักษาอย่างไร
ปลูกเพิ่มอยูเ่ สมอถ้ ามีโอกาส
ขัน้ สรุป
สนทนาพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับพืชที่เป็ นอาหารของคน
และสัตว์ ให้ เด็กๆ ดูของจริง เด็กตกลงจะปลูกผักสวนครูที่
โรงเรี ยน
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กิจกรรม
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. พืชผักต่างๆ
2. บัวรดนํ ้า
3. จอบ
4. พลัว่ พรวนดิน
5. ปุ๋ย

สถานการณ์
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สัปดาห์ ท่ ี 2
ครัง้ ที่ 3 วันพุธ
ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล : ร่ วมกันคิดทากิจกรรมผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่มจํานวน
ต้ นไม้
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ทักทายเด็กด้ วยการร้ องเพลง ต้ นไม้ และสนทนาเกี่ยวกับ
การเรี ยนเมื่อวานนี ้
ขัน้ สอน
1. เด็กๆ ฟั งนิทานเรื่ อง “เสียงจากต้ นไม้ ”
2. เด็กและครูร่วมกันคิดกิจกรรมเกี่ยวกับต้ นไม้ ที่มีอยูใ่ น
โรงเรี ยน ตามที่เด็กๆ ต้ องการทํา
3. เปิ ดโอกาสให้ เด็กคิดและพูดคุยกัน
4. เด็กช่วยกันคิดกิจกรรมร่วมกับครู มีกิจกรรมฝนสีเทียน
จากใบไม้ ฉีกปะกระดาษ วาดภาพระบายสี ดูและต้ นไม้ ที่
ปลูกไว้ ร่วมกัน
ขัน้ สรุป
1. เด็กสรุปนิทานเรื่ อง “เสียงจากต้ นไม้ ” เด็กตอบว่า จะไม่
ตัดต้ นไม้ อีก และจะปลูกต้ นไม้ ให้ มากๆ
2. เด็กวาดภาพต้ นไม้ ที่ฉนั รัก

สถานการณ์
เด็กๆ ฟั งนิทานร่วมกัน และแสดงความ
คิดเห็น น้ องโปเต้ บอกว่า “ต้ นไม้ มี
ประโยชน์มากจัง จะปลูกต้ นไม้ ไว้ มากๆ”
ทบทวนกิจกรรมที่เรี ยนรู้มา และเลือก
วิธีการสร้ างผลงานของตนเองอย่างอิสระ
โดยครูเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ให้ โดยใช้
คําถามว่า เราสามารถทําอะไรได้ บ้าง
เกี่ยวกับต้ นไม้ เด็กคิดจะวาดภาพระบาย
สี ฉีกปะภาพต้ นไม้ ฝนสีเทียนจากใบไม้
สรุป
เด็กๆ เรี ยนรู้บอกประโยชน์ของต้ นไม้
และการดูแลรักษาต้ นไม้ เด็กเรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั จิ ริง การสัมผัสจริงและคิดวาง
แผนการทํางานร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
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กิจกรรม
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. หนังสือนิทานเรื่ อง เสียงจากต้ นไม้
2. กระดาษA4
3. สีเทียน

สถานการณ์
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สัปดาห์ ท่ ี 2
ครัง้ ที่ 4 วันพฤหัสบดี
ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล : ลงมือปฏิบัตเิ พื่อทาผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม
จํานวนต้ นไม้
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ทักทายเด็กด้ วยการร้ องเพลง กล้ วยปิ ง้ เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมในการเรี ยนรู้
ขัน้ สอน
1. เด็กๆ และครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่ได้ ค้นคว้ ามาแล้ ว
2. เด็กๆ สร้ างผลงานตามความสนใจของตนเอง
ขัน้ สรุป
1. เด็กๆ นําเสนอผลงานกับเพื่อน
2. เด็กๆ ลงมือช่วยกันรดนํ ้าต้ นไม้
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. ใบไม้
3. กระดาษA4

2. สีเทียน
4. กาว

สถานการณ์
เด็กทํากิจกรรมที่เลือกตามความสนใจ
ระหว่างนําเด็กสนทนาพูดคุย และนําผลงาน
มาให้ เพื่อนดู น้ องแอร์ เอาภาพขูดสีใบไม้ มา
ให้ ดู ถามว่าสวยหรื อไม่ และเด็กหลายคนนํา
ผลงานมาให้ ดู ทุกคนทํางานอย่างตังใจ
้
สรุป
เด็กได้ ลงมือปฏิบตั งิ านตามความสนใจ
และภูมิใจในผลงานของตนเอง และชื่นชม
ผลงานของเพื่อน สนทนาพูดคุยกันถึงต้ นไม้
มีประโยชน์ พูดถึงนิทานเรื่ อง เสียงของ
ต้ นไม้
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สัปดาห์ ท่ ี 2
ครัง้ ที่ 5 วันศุกร์
ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล : นาเสนอผลงานและทบทวนความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
สถานการณ์
จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
เด็กแต่ละคนผลัดกันออกมาเล่าผลงาน
- แสดงความต้ องการที่จะดูแลรักษา ทําให้ เพิ่ม
บางคนสามารถเล่าเป็ นเรื่ องราวได้ ยาว
จํานวนต้ นไม้
เด็กบอกการดูแลรักษาต้ นไม้ ได้ บางคนไม่
- ใช้ ประโยชน์จากต้ นไม้ อย่างคุ้มค่าและประหยัด
พูดยาว เนื่องจากยังไม่กล้ าแสดงออก
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั การศึกษาหาความรู้ได้ ด้วย
สรุป
ตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ
เด็กสรุปการรับรู้ที่จะรักษาต้ นไม้ ทังที
้ ่
บ้ านและโรงเรี ยน เด็กพูดว่า ต้ นไม้ มี
การดาเนินกิจกรรม
คุณประโยชน์และได้ ฝึกปฏิบตั จิ ริงในการ
ขัน้ นา
ปลูกต้ นไม้ และช่วยกันดูแลรักษาต้ นไม้ ที่
1. เตรี ยมความพร้ อมเด็กโดยการเล่านิทานเรื่ อง ต้ นไม้ น้อย บ้ านตนเอง และจะบอกพ่อแม่ไม่ให้ ปลูก
2. เด็กและครูสนทนาเนื ้อเรื่ องของนิทาน
ต้ นไม้ และวางแผนทํางานร่วมกันได้ เป็ น
อย่างดี
ขัน้ สอน
1. ให้ เด็กนําเสนอผลงานทุกคน
2. เปิ ดโอกาสให้ เด็กซักถามและพูดคุยกัน
ขัน้ สรุป
1. ครูและเด็กร่วมกันเสนอผลงาน
2. สนทนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้
3. เก็บผลงาน
สื่อ /วัสดุอุปกรณ์
1. แฟ้มผลงาน
2. ผลงานเด็ก
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เพลงสวัสดี
(คณะครูโรงเรี ยนจิตรลดา)
สวัสดีวนั นี ้เราพบกัน สุขใจพลันฉันได้ พบเธอ
โอลันลา....ลันลา....ลันลา....โอลันลา....ลันลา....ลันลา.... (ซํ ้า)
เพลงเก็บของ
เก็บของไว้ ให้ ถกู ที่
เก็บของดีๆอย่าวิ่งซุกซน
มาช่วยกันเก็บทุกคน (ซํ ้า)
หนูๆ อย่าซนช่วยกันคนดี (ซํ ้า)

ลองทายดูซิวา่
กินอาหารทางราก
หายใจได้ ทางใบ

เพลงต้ นไม้
ตัวฉันนันน่
้ าจะเป็ นอะไร
ฉันไม่มีปากพูดไม่ได้
ลมพัดไหวเอนไปเอนมา

เพลง กิ่ง ก้ าน ใบ
กิ่ง ก้ าน ใบ
ชะ ชะ ใบ ก้ าน กิ่ง
ฝนตกลมแรงจริง ๆ (ซํ ้า)
ชะ ชะ กิ่ง ก้ าน ใบ
คาคล้ องจองต้ นไม้ ท่ ฉี ันรัก
ต้ นไม้ ชว่ ยโลกสวย
เรามาช่วยกันรักษา
รดนํ ้า พรวนดิน ดายหญ้ า ต้ นไม้ มีคา่ อย่าทําลาย
นิทานเรื่องเสียงจากต้ นไม้
ฉันคือต้ นไม้ ใหญ่ มีเพื่อนมากมาย ฉันมีรากอยูใ่ ต้ ดนิ มีหน้ าที่ดดู อาหารและยึดลําต้ นไว้ มิ
ให้ ล้ม ฉันมีกิ่งก้ าน สัตว์ตา่ งๆ ได้ อาศัย ฉันมีใบสีเขียวไว้ สร้ างอาหาร ฉันมีดอกสีสวยช่วยล่อแมลง
ฉันสามารถดูดพิษร้ ายให้ คลายลงได้ ฉันช่วยดูดซับนํ ้าฝนไม่ให้ เกิดนํ ้าท่วมฉันถูกคนทําลายและคนตัด
เพื่อนฉันไป ฉันไม่มีเพื่อน โลกร้ อนดังไฟเพราะใคร น้ องหนูชว่ ยบอกฉันที
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แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ที่ส่งเสริมความรู้ ในการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
นาเสนอกิจกรรมทีไ่ ด้
ปฏิบตั ิ

พูดคุยถึงประสบการณ์เดิม

สรุปสิง่ ทีไ่ ด้จากการ
เรียนรูร้ ่วมกัน

ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรู้และ
กาหนดหัวข้อร่วมกัน (45 นาที )

ขัน้ ที่ 3 การประเมินผล
(45 นาที )

บันทึกสิง่ ทีไ่ ด้จาก
การเรียนรู้

เสนอและกาหนด
หัวข้อร่วมกัน

ต้ นไม้ ในโรงเรียน

ต้นพิกุล
ต้นอินทนิล

ชื่นชมผลงาน

ขัน้ ที่ 2 ค้นคว้าวิ จยั หาความรู้
เด็กค้นคว้าคาตอบด้วยตนเอง

ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วย
ความสนใจ

คิดกิจกรรม
ตามความสนใจ
ฉีก ปะ ภาพต้นไม้
ใบไม้
พิมพ์ภาพใบไม้ ต้นไม้

จากแหล่งเรียนรู้
บริเวณโรงเรียน

ช่วยให้อากาศสดชื่น
จากแหล่งเรียนรู้
วิดที ศั น์ หนังสือ
วาดภาพต้นไม้
ดอกไม้
สภาพแวดล้อมดี

ต้นกล้วย

บริเวณโรงเรียน
อาหาร ยารักษาโรค
จากแหล่งเรียนรู้
บริเวณโรงเรียน

ต้นตาลึง ต้นมะดัน
ทาบ้าน
ทาโต๊ะ
ป้องกันน้าท่วม
แนะนาอุปกรณ์
และปลูกต้นไม้
การดูแลรักษาต้นไม้

ต้นไม้บนบก ต้นไม้ในน้า
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ข้ อเสนอแนะการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่ อความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
การจัดการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั สิริมา ภิญโญอนัตพงษ์ (2545) ได้ กล่าวไว้ วา่ เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู้ที่มงุ่ ส่งเสริมพัฒนาให้ ผ้ สู อนใช้ วิธีการสอนโดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมุง่ เน้ นให้ ครูสง่ เสริมให้ เด็กมีความรู้
ความสามารถตามธรรมชาติ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญเป็ นศูน ย์กลางแห่งการเรี ยนรู้ จัดเนื ้อหา
สาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้ ค้นคว้ าหา
ความรู้จากประสบการณ์จริ งเผชิญสถานการณ์ ฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ ทําได้ ตามความสนใจจากสิ่งแวดล้ อมรอบตัว
เพื่อให้ มีความรู้ในการดูแลรักษาและใช้ สิ่งแวดล้ อมอย่างประหยัด เป็ นการส่งเสริมให้ มีความรู้ในการอนุ
รักสิ่งแวดล้ อมมี 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อเนื ้อหาที่สนใจ โดยช่วงแรกของการจัดกิจกรรม
ครูต้องกระตุ้นโดยใช้ คําถามบ่อย เพื่อช่วยให้ เด็กคิดคําตอบและเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
รอบตัวเด็กช่วยกันคิดและเลือกเรี ยนรู้เรื่ องต้ นไม้ ในโรงเรี ยนในตอนนี ้ครูต้องตังคํ
้ าถามให้ เด็กคิดอย่าง
หลากหลายและเน้ นให้ เด็กสังเกตต้ นไม้ ประโยชน์ของต้ นไม้ ความชอบ การดูแลรักษา การใช้ อย่าง
ประหยัด ซึง่ เด็กได้ มีโอกาสพัฒนาความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมในขันนี
้ ้
ขัน้ ที่ 2 เด็กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้ เด็กเลือกสํารวจต้ นไม้ ในบริเวณโรงเรี ยนได้ สมั ผัส ดม ชิม
จดจําชื่อของต้ นไม้ ทังพื
้ ชบนบกและพืชนํ ้าเด็กค้ นคว้ าด้ วยความตังใจ
้ การที่ครูกระตุ้นเด็กด้ วยคําถาม
ช่วยส่งเสริมให้ เด็กมีความรู้ในการอนุรักสิ่งแวดล้ อมได้ ดีขึ ้น การศึกษาจากวิดีทศั น์ และศึกษาจาก
หนังสือเรื่ องพืชและการดูแลรักษา สอบถามเรื่ องการดูแลรักษาจากภารโรง ผักสวนครัวจากพ่อแม่ที่
บ้ านและการปฏิบตั จิ ริงโดยนําผักสวนครัว และต้ นกล้ วยที่บ้านมาปลูกที่โรงเรี ยนได้ ทํางานร่วมกับเพื่อน
ช่วยกันดูแลรักษาต้ นไม้ ที่ปลูก โดยครูต้องอํานวยความสะดวกให้ เด็กเมื่อเด็กต้ องการค้ นคว้ าข้ อมูล และ
จัดหาสื่อที่หลากหลายเพราะความสนใจของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพื่อให้ เด็กได้ พฒ
ั นาความรู้ใน
การอนุรักสิ่งแวดล้ อมอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้ รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจัดหาต้ นไม้ มาให้ และ
ช่วยอธิบายการปลูกและการดูแลรักษาให้ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
ขัน้ ที่ 3 ขันประเมิ
้
นผล เด็กสร้ างผลงานเพื่อสรุปการเรี ยนรู้ได้ ผลงานที่เป็ นภาพวาดสภาพ
แวดล้ อมที่ดี ฉีกปะภาพต้ นไม้ พิมพ์ภาพต้ นไม้ วาดภาพต้ นไม้ ต้นใหญ่ เด็กภูมิใจในผลงานของตนเอง
และอธิบายผลงานของตนเองได้
โดยมีครูกระตุ้นให้ เด็กสนใจค้ นหาความรู้และสรุปการเรี ยนรู้อย่าง
ถูกต้ อง ผู้ปกครอง และบุคคลที่อยูร่ อบตัวเด็กมีสว่ นช่วยให้ ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างดี
การเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั ทุกขันตอนส่
้
งเสริมให้ เด็กพัฒนาความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
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ภาคผนวก ข
-

คู่มือการใช้ แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ตัวอย่ างแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
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คู่มือการใช้ แบบทดสอบความรู้ ในการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
ของเด็กปฐมวัย (อายุ 5 - 6 ปี )
1. คาชีแ้ จง
1.1 แบบทดสอบความรู้ชดุ นี ้ใช้ เพื่อวัดการรับรู้การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของเด็กปฐมวัยระดับ
ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 (อายุ 5 - 6 ปี )
1.2 ในการดําเนินการประเมิน ให้ ผ้ ดู ําเนินการ จํานวน 1 คน และผู้ชว่ ยผู้ดําเนินการ
จํานวน 1 คน สําหรับการดูแลและอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง
ตามคําอธิบายของผู้ดําเนินการ
1.3 แบบทดสอบความรู้ทงหมด
ั้
จํานวน 4 ชุด ผู้ประเมินเป็ นผู้อา่ นคําถามให้ ฟังและผู้รับ
การประเมินเลือกคําตอบจาก 3 ตัวเลือก ที่เป็ นตัวเลือกรูปภาพ ซึง่ กําหนดให้ ผ้ รู ับการประเมิน
กากบาท (x) ลงในช่องว่างด้ านข้ างของภาพแต่ละภาพที่เห็นว่าเป็ นคําตอบที่ถกู ต้ องตามคําสัง่
2. คาแนะนาการใช้ แบบทดสอบ
2.1 ลักษณะทัว่ ไปของแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วยข้ อคําถาม
จํานวน 4 ชุด รวม 30 ข้ อ
ตอนที่ 1 เรื่ องการอนุรักษ์ต้นไม้
จํานวน 8 ข้ อ
ตอนที่ 2 เรื่ องการอนุรักษ์นํ ้า
จํานวน 7 ข้ อ
ตอนที่ 3 เรื่ องการอนุรักษ์สตั ว์
จํานวน 8 ข้ อ
ตอนที่ 4 เรื่ องการอนุรักษ์อากาศ
จํานวน 7 ข้ อ
2.2 ระยะเวลาในการทดสอบ กําหนดเวลาให้ ทําข้ อละ 1 นาที
2.3 การตรวจให้ คะแนน ชุดที่ 1, 2, 3 และ 4
ข้ อที่กากบาทถูกต้ องให้ 1 คะแนน
ข้ อที่กากบาทผิด ไม่ได้ กากบาท หรื อกากบาทเกิน 1 ภาพ ให้ 0 คะแนน
2.4 ข้ อปฏิบตั ใิ นการทดสอบ
2.4.1 ก่อนลงมือทดสอบ ทังผู
้ ้ ดําเนินการและผู้ชว่ ยดําเนินการควรทําความคุ้นเคย
สร้ างความเป็ นกันเองกับผู้รับการประเมิน
2.4.2 ผู้ดําเนินการประเมินต้ องมีวิธีการพูดจูงใจเร้ าใจให้ ผ้ รู ับการประเมินสนใจและตังใจ
้
ทําแบบทดสอบ
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2.4.3 ผู้ดําเนินการประเมินเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้รับการประเมินที่หน้ าปกแบบ
ทดสอบของทุกคนให้ เรี ยบร้ อยก่อนดําเนินการประเมินทุกครัง้
2.4.4 ในการอ่านคําสัง่ ผู้ดําเนินการประเมินต้ องใช้ คําพูดชัดเจนและเป็ นธรรมชาติ
2.4.5 เมื่อดําเนินการเสร็ จตอนแรก ให้ พกั 5 นาที เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ไปดื่มนํ ้า หรื อ
เข้ าห้ องนํ ้า
2.4.6 ในขณะดําเนินการประเมิน ผู้ชว่ ยดําเนินการต้ องดูแลให้ ดนิ สอดําหรื อสีเทียนของ
ผู้รับการประเมินอยูใ่ นสภาพที่ใช้ การได้ อยูเ่ สมอ
2.4.7 ผู้ดําเนินการประเมินต้ องคํานึงถึงระยะเวลาในการประเมินด้ วยซึง่ ไม่ควร
ดําเนินการติดต่อกันเกินกว่าครัง้ ละ 20 นาที
2.5 การดําเนินการทดสอบ
2.5.1 ผู้รับการประเมินการรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมให้ ใช้ ดนิ สอดําหรื อสีเทียนใน
การกากบาท
2.5.2 ผู้ดําเนินการประเมินแจกแบบประเมินตอนที่ 1 ตอนอนุรักษ์ ต้นไม้ ให้ กบั ผู้รับ
การประเมินคนละ 1 ฉบับ
2.5.3 ผู้ดําเนินการประเมินแจกแบบทดสอบให้ ผ้ รู ับการประเมินเปิ ดหน้ าแรกของ
แบบทดสอบ
2.5.4 ผู้ดําเนินการประเมินอ่านข้ อคําถามในแบบประเมินข้ อที่ 1 ให้ ผ้ รู ับการประเมินฟั ง
1 ครัง้
2.4.5 ผู้รับการประเมินดูภาพของตัวเลือกที่ 1 ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ภาพตัวเลือก
2.4.6 ผู้รับการประเมินตอบคําถาม โดยการกากบาทลงในช่องว่าง ข้ างข้ อคําตอบนัน้
2.4.7 เสร็จแล้ วให้ ผ้ รู ับการประเมินเปิ ดหน้ าที่ 2 ของแบบทดสอบ
2.4.8 ผู้ดําเนินการประเมินอ่านคําถามข้ อที่ 2 ให้ เด็กฟั ง 1 ครัง้ และปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
ข้ อ 2.5.5 และข้ อ 2.5.6 จนครบทัง้ 8 ข้ อคําถาม
2.4.9 เมื่อผู้รับการประเมินทําแบบทดสอบชุดที่ 1 เรี ยบร้ อยแล้ วให้ ผ้ ดู ําเนินการประเมิน
เก็บแบบทดสอบชุดที่ 1 และแจกแบบทดสอบชุดที่ 2 ให้ ผ้ รู ับการประเมินคนละ 1 ฉบับปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับแบบทดสอบชุดที่ 1 จนครบทัง้ 4 ชุด
2.6 อุปกรณ์ที่ต้องใช้
2.6.1 ดินสอดําหรื อสีเทียน
2.6.2 นาฬิกาจับเวลา 1 เรื อน
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ตัวอย่ างแบบทดสอบความรู้ ในการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมของเด็กปฐมวัย
ชุดที่ 1 แบบทดสอบความรู้ ในการอนุรักษ์ ต้นไม้
1. ถ้ าเด็กๆ ต้ องการให้ มีต้นไม้ ร่มรื่ นเด็กๆ จะทําตามภาพในข้ อใด
ภาพที่ 1 ตัดต้ นไม้ ใหญ่ออก
ภาพที่ 2 ติดป้ายกับต้ นไม้
ภาพที่ 3 ปลูกต้ นไม้ มากๆ

คาตอบและการให้ คะแนน
เด็กตอบภาพที่ 3
ให้ 1 คะแนน
เด็กตอบอื่นๆ
ให้ 0 คะแนน
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ชุดที่ 2 แบบทดสอบความรู้ ในการอนุรักษ์ นา้
1. เด็กๆคิดว่าภาพในข้ อใดเป็ นการใช้ ประโยชน์จากนํ ้า
ภาพที่ 1 คนพายเรื อไปซื ้อของ
ภาพที่ 2 คนถ่ายอุจจาระลงนํ ้า
ภาพที่ 3 ปล่อยนํ ้าเสียลงแม่นํ ้า

คาตอบและการให้ คะแนน
เด็กตอบภาพที่ 1
ให้ 1 คะแนน
เด็กตอบอื่นๆ
ให้ 0 คะแนน
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์ สัตว์
1. นกเป็ นสัตว์สวยงามเด็กๆควรปฏิบตั ิตอ่ นกอย่างไรให้ นกมีความสุข
ภาพที่ 1 เลี ้ยงในกรง
ภาพที่ 2 ยิงนกเล่น
ภาพที่ 3 ปล่อยให้ อยูต่ ามธรรมชาติ

คาตอบและการให้ คะแนน
เด็กตอบภาพที่ 3
ให้ 1 คะแนน
เด็กตอบอื่นๆ
ให้ 0 คะแนน
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ชุดที่ 4 แบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์ อากาศ
1. เด็กๆคิดว่าอากาศในภาพใดที่เด็กๆควรดูแลรักษาไว้ มากที่สดุ
ภาพที่ 1 ควันพิษมากมาย
ภาพที่ 2 อากาศบริ สทุ ธิ์
ภาพที่ 3 อากาศร้ อนแห้ งแล้ ง

คาตอบและการให้ คะแนน
เด็กตอบภาพที่ 2
ให้ 1 คะแนน
เด็กตอบอื่นๆ
ให้ 0 คะแนน
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ภาคผนวก ค
-

ภาพการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ภาพผลงานเด็ก
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ภาพตัวอย่ างการจัดการเรี ยนรู้ แบบเด็กนักวิจัย
ขัน้ ที่ 1 ขันทบทวนความรู
้
้ และเลือกหัวข้ อที่นา่ สนใจ เด็กสนทนาพูดคุย แสดงความคิดเห็น
และเสนอหัวข้ อที่ตนเองสนใจ จากนันเด็
้ กๆก็ช่วยกันเลือกเนื ้อหาที่นา่ สนใจที่สดุ
ขัน้ ที่ 2 ขันเด็
้ กค้ นคว้ าวิจยั หาความรู้

เด็กๆ ศึกษาต้ นไม้ ในบริเวณโรงเรี ยน

เด็กๆ ปลูกพืชผักสวนครัว

การดูแลรักษาต้ นไม้
ขัน้ ที่ 3 ขันการประเมิ
้
นผล

เด็กๆ สร้ างและนําเสนอผลงาน
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ภาพตัวอย่ างผลงานบันทึกความรู้

เรื่อง ต้ นไม้ ในโรงเรี ยนของฉัน
น้ องไอซ์วาดรูปต้ นไม้ ที่บ้าน โดยบรรยายภาพว่า
ปลูกต้ นไม้ ที่บ้านด้ วยพ่อแม่ช่วยกันดูแลจะได้ เย็นสบาย

เรื่อง นา้ มีประโยชน์
น้ องต้ นกล้ าวาดภาพคนปิ ดนํ ้า โดยบรรยายภาพว่า
คนวิ่งไปปิ ดนํ ้าที่ไหลอยู่ นํ ้าจะได้ ไม่หมด
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เรื่อง สัตว์ แสนน่ ารัก
น้ องเต้ วาดภาพปลาที่ฉนั เลี ้ยง โดยบรรยายภาพว่า
ปลาที่ฉนั เลี ้ยงสวยงามมากทําให้ ฉนั สบายใจ

เรื่อง อากาศที่สดชื่น
น้ องฟ้าวาดภาพอากาศเป็ นพิษ โดยบรรยายภาพว่า
รถยนต์ทําให้ อากาศไม่ดีหนูไม่ชอบควันดํา
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ภาคผนวก ง
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแผนการเรี ยนรู้แบบเด็กนักวิจยั
1. อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษการศึกษาปฐมวัย
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ.เมือง จ. ราชบุรี
2. อาจารย์ศริ ิลกั ษณ์ วุฒิสรรพ์
ครูชํานาญการโรงเรี ยนอนุบาลแพร่
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ. แพร่
3. อาจารย์ณชุ ฎา บูรณะพิมพ์
อาจารย์ประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมสําหรับเด็กปฐมวัย
1. อาจารย์ ดร. ปั ณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
นักวิชาการศึกษา 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู คราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
2. อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง
อาจารย์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
กรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์จงรัก อ่วมมีเพียร
ครูชํานาญการโรงเรี ยนวัดเกาะลอย
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 อ.เมือง จ.ระยอง

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตาแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั
สถานที่ทางานปั จจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2518
พ.ศ.2523
พ.ศ.2528
พ.ศ.2554

นางมยุรี ศรี ทอง
11 มกราคม 2505
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
67/4 ม.3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา
ครู คศ.2
โรงเรี ยนหงสประภาสประสิทธิ์ อ.ลาดบัวหลวง
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