
บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาของปญหา 
 

 ปจจุบันประเทศตาง ๆ รวมทัง้ประเทศไทย  กําลงัเผชิญปญหาวกิฤตทิางสิ่งแวดลอม

อยางรนุแรง ปญหาการลดลงทัง้ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ที่แผขยายออกไป

อยางรวดเร็วและทวีความรนุแรงเพิ่มข้ึนทุกขณะ  ทัง้นี้สืบเนื่องมาจากจาํนวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  

ประกอบกับความรูเทาไมถงึการณ  ในการแกงแยงแขงขนักนัใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางฟุมเฟอย  

ในขณะทีท่รัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด (วิไลลักษณ รัตนเพยีรธมัมะ, 2546. เว็บไซต) ซึ่งเปน

สภาวะที่นาวติกเปนอยางยิง่  โดยเฉพาะปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ที่เกิดจาก 

การมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  ดังจะเหน็ไดจาก (วินยั  วีระวัฒนานนท, 2546. หนา 2 ) ปญหา

การบุกรุกพื้นที่ปา เพื่อขยายพื้นที่การเกษตรขยายชุมชน การคมนาคมขนสงและปญหา 

การแพรกระจายของสารพิษในดิน อากาศ แหลงน้ํา ทัง้ในชนบทและในเมือง   

 ปญหาสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้น สวนใหญมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการกระทําของมนษุย   

ทั้งทางตรงและทางออม  ในการแกไขปญหาดังกลาว  จงึควรแกที่ตนเหตุของปญหา อันไดแก  

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของมนษุย  ใหเปนไปในดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอม 

อยางจรงิจัง โดยการใหการศึกษา อบรมและเผยแพรความรูที่ถกูตอง  อันเปนมาตรการที่ม ี

ประสิทธิภาพและใหผลในระยะยาว (ประภาพรรณ  เสง็วงศ, 2541. หนา 43)  ซึ่งประเทศไทยไดมี

นโยบายในการสนับสนนุการศึกษา และการใหความรูความเขาใจทางดานสิ่งแวดลอมมา 

โดยตลอด  ดังจะเหน็ไดจากเริ่มมีการกาํหนดแนวทางการพัฒนา เรงรัดจัดการศึกษา และ 

ประชาสัมพันธเร่ืองสิ่งแวดลอมแกประชาชน  โดยใหมีหลกัสูตรวิชาสิง่แวดลอมในทุกระดับ 

การศึกษา  นบัต้ังแตการศึกษาภาคบังคับ รวมทัง้การเผยแพรทางสื่อมวลชน การประชุมอบรม 

และการศึกษานอกโรงเรียน (วินยั  วีระวฒันานนท, 2532. หนา 17 อางอิงจาก สํานกังาน 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต,ิ 2524.) นอกจากนัน้ยังไดมีการบรรจุ “ส่ิงแวดลอมศึกษา” เขาสู 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520  เกิดจุดเริ่มตนของหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา  โดยศูนยพัฒนา

หลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดประชุมกําหนดจุดมุงหมาย หลกัการ โครงสราง

และเนื้อหาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ทัง้ในระดับประถมศกึษาและมธัยมศึกษา 
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 จนกระทั่งปจจุบัน  พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ ม.ป.ป..หนา 12) ไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง 

ในการจัดการศึกษา  ในสวนที่เกี่ยวของกบัส่ิงแวดลอมศึกษา ตามมาตรา 7 และมาตรา 23 วรรค 2 

โดยกระบวนการจัดการเรียนรูนั้นตองมุงปลูกฝงจิตสํานกึที่ถกูตอง  โดยเฉพาะดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่จะตองสรางความรูความเขาใจและประสบการณ  ทัง้การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดลุและยั่งยนื 

และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  ไดกําหนดจุดหมายทีถ่ือเปนมาตรฐาน 

การเรียนรูของผูเรียน  ที่ตองใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  โดยมีจิตสํานกึในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม  โดยกําหนดในสาระและมาตรฐานการเรียนรู ทั้งใน

กลุมวทิยาศาสตร กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมงานอาชพีและเทคโนโลย ี

อีกดวย 

 ถึงแมวานโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม และหลักสูตรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา  ไดม ี

การกําหนดแนวทางและดําเนินการแลวระยะหนึง่  แตการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่ผานมา  

ยังไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่วร  ดังที่ วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ (2546. เว็บไซต) ไดกลาววา  

การจัดการศึกษาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอม  ทั้งในระบบและนอกระบบที่ผานมา  ประสบกับ 

ความลมเหลวในการใหความรูและความเขาใจอันถูกตอง  ไมสามารถสรางเสริมใหเยาวชน 

ประชาชนไดเกิดความตระหนกัและมีพฤติกรรมในการมีสวนรวม  ทัง้ในการปองกนัและแกไข

ปญหาสิง่แวดลอมได  เพราะหลักสูตรขาดการบูรณาการ ขาดความตอเนื่อง ขาดบุคลากรที่ให

ความสาํคัญและสนใจดานสิ่งแวดลอม  กิจกรรมการเรยีนการสอนมกัเนนดานเนื้อหา โดยมีครู 

เปนศูนยกลาง  เยาวชนไดรับแตทฤษฎี ปราศจากการลงมือปฏิบัต ิจติสํานึกในการปลูกฝง

จริยธรรมสิ่งแวดลอมจึงลมเหลว  และสอดคลองกับ ปริญญา  นุตาลยั  และ ไพฑูรย  สินลารัตน  

(คงศักดิ์  ธาตทุอง,บทคัดยอ,ม.ป.ป..เว็บไซต อางองิจาก ปริญญา  นตุาลัย, 2536 และ ไพฑูรย  

สินลารัตน, 2536) ที่ไดกลาวไววา การเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ

และไมมีความเหมาะสมพอที่จะสรางประชากรใหมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมได  
 นอกจากนัน้ยงัมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่อง ที่สนับสนนุขอมูลดังกลาว เชน ผลงานวิจยัของ 

คงศักดิ์  ธาตทุอง (บทคัดยอ, ม.ป.ป..เว็บไซต) ไดศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนการสอน 

ส่ิงแวดลอมศึกษาของครูไทย ครูออสเตรเลียและครูญี่ปุน  พบวา ครูไทยสวนใหญยอมรับวาวธิีสอน

ของตนที่ใชวิธบีรรยายเปนหลักไมคอยเหมาะสม ไมเกิดการสรางจิตสาํนึกเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และ

การปลูกฝงเรื่องสิ่งแวดลอมนั้น ควรจะตองสอนในระดับประถมศึกษา  โดยที่ครูตองเปลี่ยนบทบาท 
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จากที่ทาํตัวเปนผูเชี่ยวชาญมาเปนผูทีพ่ยายามเรียนรูจากผูรวมงานและนักเรียน  โดยตองนาํ 

การวิเคราะหทางสังคม มาชวยกระตุน ใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเขามามสีวนรวมใน 

เร่ืองสิ่งแวดลอมดวย   
 งานวิจยัของ เพ็ญณี  แนรอท และคณะ (บทคัดยอ,2542)  ไดสังเคราะหงานวิจัยทาง  

การศึกษาในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2539 – 2542  ผลการวิจัยเฉพาะในสวนของปญหา 

การสอนสิง่แวดลอม คือ ผูสอนขาดความรูและทักษะ  ทัง้ในเรื่องการใชหลักสูตรสิ่งแวดลอม และ

การจัดการเรียนรู ทีมุ่งพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตใหแกผูเรียน ซึง่สอดคลองกับ ฮัคเคิล และเมเฮอร  

(อุบลพงษ  วฒันเสรี, 2535. หนา 231 อางอิงจาก Huckle ,1983. ; Maher ,1986)  ระบุวา  

การจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่เปนอยูนัน้  เปนการศึกษาสิง่แวดลอมแบบ Education about 

environment คือ เรียนใหรูและเขาใจในเนือ้หาสิง่แวดลอมวามีอะไร เปนอยางไรเทานั้น และได

สรุปวา ไมใชแนวทางที่จะนาํพาผูเรียนไปสูคุณลักษณะทีส่ามารถจัดการ หรือตัดสินใจเกี่ยวกับ

ปญหาสิง่แวดลอม ที่เผชิญอยูไดอยางแทจริง  และการศกึษาที่เห็นวาจะนําผูเรียนไปถึงเปาหมาย

ของสิ่งแวดลอมศึกษาไดนัน้ นอกจากการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมแลว ยงัตองเปน

การศึกษาเพื่อใหเขาใจในความสลับซับซอน  และความมหัศจรรยของธรรมชาติ และรูจักใชมัน

อยางชาญฉลาด  โดยเรียนรูจากของจรงิ (Education in environment หรือ Education from 

environment) และการศึกษาเพื่อใหรูจักรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม (Education for environment) 

อันจะสงผลใหเกิดจรรยาบรรณตอส่ิงแวดลอมได 
 ในดานแนวโนมของหลักสูตรประถมศึกษาที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมนั้น  สุรพล  ยังวัฒนา 

(บทคัดยอ, 2538) ไดกลาวไววา  ในเขตภาคเหนือชวงป พ.ศ. 2540-2550 หลักสูตรจะมุงเนนให

เกิดทัศนคตทิีด่ีตอการสงเสริม ปลูกฝงแนวคิดในการอนรัุกษส่ิงแวดลอม  เพื่อใหเกิดความเขาใจใน

ความสัมพันธ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอมวลมนษุย  สามารถนําความรูไปใชในการแกไข

ปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม และเกิดประโยชนตอสังคมและการดํารงชวีิตไดอยางมีคณุคา  เนื้อหาจะ

มีความยากงายพอเหมาะกบัวัย และสติปญญา สามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได  มีกจิกรรม  

การเรียนการสอนหลากหลาย และทาทายสติปญญาของผูเรียนมากขึน้  ซึ่งในการสอนสิ่งแวดลอม

ศึกษานั้น ควรเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติกิจกรรม หรือใหผูเรียนรูดวย

การใชกิจกรรม (Activity base approach) โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทของครูควรจะ  

ลดลง  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาดวยตนเองมากขึ้น  ใหผูเรียนมีสวนรวม มบีทบาทใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการปฏิบัติกจิกรรม  ภายใตบรรยากาศที่สงเสริมใหทุกคน 

ไดรวมกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอน รวมมือรวมใจกนัทํางานในลกัษณะกระบวนการกลุม 
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 เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมใหมากที่สุด ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรูและ 

ประสบการณซึ่งกนัและกนั  เกิดการคนพบความรูดวยตนเอง ฝกวิเคราะห อภิปราย เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู จากกิจกรรมไปสูการนาํไปใชในชีวิตจริง (พวงทอง  มมีั่งคัง่, 2537. 

หนา 155 ; อลิสรา  ชูชาต,ิ 2543 .หนา142 ) โดยวางรากฐานตัง้แตวัยเด็กประถมศึกษา ซึง่อยู

ในชวงวัยที่เร่ิมวางรากฐานชีวิตในการพฒันาตนเองใหเปนผูใหญทีม่ีคุณภาพตอไป  

 ลักษณะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว เปนเพียงแนวทางการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่ยงัไมสรางและพัฒนาเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูทีส่มบูรณ  และสาระการเรียนรู

ดานสิ่งแวดลอมศึกษาจะตองถูกปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางตามหลกัสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ดังนั้น ผูวิจยัจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

มีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที่ 2  ซึ่งสามารถ

ตอบสนองหลกัการสําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนการจัดกิจกรรม 

ที่เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนกัและปรารถนาที่จะเรียนรูและมีสวนรวมมากที่สุด  เพราะหาก

ผูเรียนปรารถนาที่จะเรียนรูและมีสวนรวมแลว  ความสามารถในการเรยีนรูก็จะมากขึ้นดวย  

นอกจากนัน้ ยงัเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางทาทายและตอเนื่อง สรางปฏิสัมพนัธ

ทั้งระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับครูผูสอน เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะหและ

สังเคราะหการเรียนรู ซึง่เปนลักษณะของการเรียนรูโดยยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง อันเปนหลกัสําคญั

ของแนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  อีกประการหนึ่งดวย 
 
จุดมุงหมายของการวิจยั 
 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัมีจุดมุงหมายหลัก เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรยีนรู 

แบบมีสวนรวม  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2  

โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดงันี ้
 1. เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม   

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 

 2. เพื่อทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 
 3. เพื่อประเมนิชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 
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ความสาํคัญของการวิจยั 
 

 ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ เกิดผลสําคัญอยางนอย 3 ประการ  ดังนี ้

 1. ทําใหไดชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2  ซึ่งเปนชุดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

ในการปฏิบัตกิิจกรรมดานสิง่แวดลอมทีท่าทายความสามารถอยางตอเนื่อง  เกิดปฏิสัมพันธทัง้

ระหวางผูเรียน และผูเรียนกบัครูผูสอน ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  อันเปนหลักสาํคัญของแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 

 2. ทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เล็งเหน็ความสําคัญและตระหนกัในปญหาสิ่งแวดลอม เกิดทักษะปฏิบตัิในการปรับปรุงพฤติกรรม

หรือการดําเนนิชีวิตที่ไมกอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม  พรอมทั้งรวมดูแลรักษาและพฒันาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนดําเนินชวีิตตามแนวทางการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

อยางยั่งยืน 

 3. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา  ไดพิจารณานําไปใชใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสิง่แวดลอม หรือประยกุตใชในเรื่องอื่น ๆ  ในอันที่จะเกิดผลแกผูเรียน

ทั้งดานความรู เจตคติ การปฏิบัติ และการมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธภิาพตอไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน  โดยกาํหนดขอบเขต 

การวิจยัเปน 3 ดาน คือ ขอบเขตดานแหลงขอมูล  ขอบเขตดานเนื้อหาและขอบเขตดานตัวแปร ซึง่

มีรายละเอยีด  ดังตอไปนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  การสรางและหาประสทิธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม   

   เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 1. ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม   



 
6

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานไหม สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

แมฮองสอน เขต 2  ปการศึกษา 2547  จํานวน 6 คน โดยใชนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน  

อยางละ 2 คน  เพื่อตรวจสอบการสื่อความของภาษา และความเหมาะสมของเวลาทีใ่ช 

ในการปฏิบัตกิิจกรรม 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนบานผาผา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

แมฮองสอน เขต 2  ปการศึกษา 2547 จํานวน 15 คน ทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ในการสรางและหาประสทิธิภาพครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางชดุกิจกรรมการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที ่2 

โดยมีสาระสาํคัญของเนื้อหา ดังนี ้
 1. เนื้อหาที่ใชในชุดกิจกรรมการเรียนรูเปนเนื้อหา เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ทีไ่ดจากการวเิคราะหและบูรณาการสาระการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมศึกษา ในหลักสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ชวงชัน้ที่ 2 จํานวน 3  กลุมสาระการเรียนรู คือ  

  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที ่5 ภูมิศาสตร 

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระที ่1 การดํารงชวีิตและ

ครอบครัว  
 2. การจัดกระบวนการเรียนรูที่ใชในชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดวิเคราะหผสมผสาน

พื้นฐานความคิดของทฤษฎกีารเรียนรูแบบมีสวนรวมของสุมณฑา  พรหมบุญ (อางอิงจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540. หนา 1-25) กับแนวคิดของสิ่งแวดลอมศึกษา 

แลงออกแบบประยุกตสูข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรู 5  ข้ัน  คือ   
  ข้ันที่ 1   สรางจิตสนใจ 
  ข้ันที่ 2   ใหความหมาย 
  ข้ันที่ 3   ขยายความคิด 
  ข้ันที่ 4   พินิจตรวจสอบ 
  ข้ันที่ 5   สรางกรอบสรุป 
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ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ  

 1. ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที ่2  
 2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2  
 
ขั้นตอนที่ 2  การทดลองใชชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   และส่ิงแวดลอม สําหรับนกัเรียนระดับชวงชั้นที ่2 
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547   

โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  จํานวน 22 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยนําชุดกจิกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ไปทดลองใช โดยเปรียบเทยีบผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

และดานเจตคติตอส่ิงแวดลอม  ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดานการปฏิบัติและ

การมีสวนรวม  
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม จําแนกตามชวงเวลา 
  - กอนการใชชดุกิจกรรมการเรียนรู 

  - หลังการใชชดุกิจกรรมการเรียนรู 

 ตัวแปรตาม ไดแก   

  1. ผลการเรียนรูของผูเรียนในดานความรู (Knowledge) ดานเจตคติ (Attitude) และ

ดานการปฏิบัติ (Practice)  
  2. การมีสวนรวม (Participatory)   
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ขั้นตอนที่ 3   การประเมนิชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

   เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 
 ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547   

โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผ้ึง)  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  จํานวน 22 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึง้)  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน  

เขต 2 เกี่ยวกบัความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูในดานตาง ๆ ดังนี ้

  1. ดานปจจัยนําเขา (Input)   
  2. ดานกระบวนการ (Process) 

  3. ดานผลผลติ (Product)  
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที ่1  

ปการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึง้) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแมฮองสอน  

เขต 2  เกีย่วกบัความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรูในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  

และดานผลผลิต   
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถึง ส่ือที่ใชในการจัดประสบการณการเรยีนรู 

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู โดยแสดงออกถึงการเรียนรูอยางตื่นตัว เตม็ใจ 

และปรารถนาที่จะเรียนรูหรือสรางองคความรูไดดวยตนเอง  ซึ่งมีองคประกอบสําคญั ไดแก 

หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย กระบวนการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 
 ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถงึ กรอบแนวคิดทางการเรียนรู ที่มุงใหผูเรียนมี

บทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว ใหความสนใจ เห็นความสําคัญ ใสใจ เต็มใจและปรารถนาที่จะ

รับผิดชอบตอกิจกรรมการเรยีนรูของตนเองและกลุมอยางจริงจงั  โดยอาศัยกระบวนการแสวงหา

ความรู บูรณาการและเชื่อมโยงความคิด  สรางใหเกิดภาพรวมของความคิดหรือองคความร ู ที่มี

ความหมาย  เกิดความประทับใจและคงทน 
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 การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมายถงึ วิธีดาํเนนิการที่สงเสริมใหผูเรียน 
มีสวนรวมในการสรางความรู ความเขาใจ หรือคนพบองคความรูอยางตื่นตัว เต็มใจ และปรารถนา 
ที่จะเรียนรู โดยใชวิธีการตาง ๆ ดวยตนเอง  ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหผสมผสานพื้นฐานความคิดของ

ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับหลักการและจุดมุงหมายของสิง่แวดลอมศึกษา แลวออกแบบ

ประยุกตเปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 5 ข้ัน ดงัตอไปนี ้

  ข้ันสรางจิตสนใจ หมายถึง การสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนเกดิแรงจูงใจ

ภายใน เกิดความสนใจ ตืน่ตัว เต็มใจ ปรารถนาที่จะเรียนรู และกระตุนใหผูเรียนเกิดความพรอมใน

การถายโยงความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียนกับความรูหรือประสบการณใหมในขั้นตอไป 

  ข้ันใหความหมาย หมายถึง การใหความกระจาง หรือสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระ

ที่ไดตั้งเปนประเด็นสนใจไว ใหมีความหมายทีช่ัดเจนยิ่งขึ้น  โดยอาศัยพื้นความรู ทักษะ เจตคติ 

คานิยมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน มาชวยในการสรางความเขาใจใหเกิดความแจมชัด 

  ข้ันขยายความคิด หมายถงึ การนําประเดน็เนื้อหาที่ไดทาํความเขาใจในขั้นให

ความหมาย  มาขยายขอบเขตของขอความรูใหมีความละเอียด ชัดเจน และกวางขวางมากยิง่ขึ้น 

โดยเนนใหผูเรียนรวมกันศกึษา คนควา ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางจริงจัง ในรูปแบบ

กระบวนการกลุม  แลวสรางสรรคออกมาเปนผลงานที่สะทอนใหเห็นถงึขอความรูที่ไดคนพบ 

  ข้ันพินจิตรวจสอบ หมายถึง การนําขอความรู ความคิด ทักษะกระบวนการที่คนพบ

หรือผลงานที่ไดรวมกันปฏิบตัิมานาํเสนอ สูเวทกีารสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรยีนรู  

เพื่อเปนการตรวจสอบความรู ความเขาใจของสิ่งที่ไดรวมกันคนพบ วามคีวามสอดคลอง ถูกตอง 

และตั้งอยูบนหลักฐานแหงเหตุและผล   

  ข้ันสรางกรอบสรุป หมายถงึ การรวมกันจดัระบบความรู ความคิด ทกัษะกระบวนการ

หรือขอคนพบตาง ๆ ที่ไดผานการตรวจสอบแลว ใหเปนระบบระเบียบ ลงขอสรุปใหเห็นเปน

ภาพรวมของความคิดหรือองคความรูที่ชัดเจน  

 ผลการเรียนรู หมายถงึ ส่ิงทีเ่กิดขึ้น หรือผลลัพธของผูเรียนจากการจัดกระบวนการเรยีนรู 

ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 

ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Practice)  ดังนี ้

  ดานความรู หมายถงึ ผลลัพธหรือพฤตกิรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ที่เปน

ความรูความจาํ ความเขาใจ การนําไปใช และการวิเคราะหใน เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  ซึง่สามารถวัดและประเมินผลไดจาก แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่ผูวิจยัสรางขึน้ 
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  ดานเจตคติ หมายถงึ ความรูสึกหรือสภาพการณทางความคิดของนกัเรียน ทีม่ีตอ

ส่ิงแวดลอม ทัง้การเห็นความสําคัญ ตระหนกัในปญหาสิ่งแวดลอม  พรอมที่จะรวมดูแลรักษา 

และพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอม และปรับปรุงการดําเนนิชีวิตที่ไมกอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม   
ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบวัดเจตคติตอส่ิงแวดลอมที่ผูวจิัยสรางขึน้ 
  ดานการปฏิบัติ หมายถงึ  ารกระทํากิจกรรมตาง ๆ ในลกัษณะรายบุคคล 

และรายกลุม  ตามรายการในกําหนดรายการกิจกรรมและผลงานหรือช้ินงานที่ตองปฏิบัติ 

และแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแนวการใหคะแนนจากแบบประเมิน 

การปฏิบัติกิจกรรมกลุม และแบบประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
  การมีสวนรวม หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูหรือบทบาทของผูเรียนแตละคน   

ที่แสดงออกอยางตืน่ตัว เต็มใจ และปรารถนาที่จะเรียนรูหรือสรางองคความรูไดดวยตนเอง  

โดยบงบอกถึงการรวมกจิกรรมการเรียนรูตาง ๆ  ทั้งการรวมวางแผนการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย 

แสดงความเหน็ในกระบวนการเรียนรู ศึกษา คนควาประเด็นการเรียนรูตามแผนการที่ไดรวมกนั

กําหนดสรางสรรคและนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติกจิกรรม  และรวมลงขอสรุปองคความรู  

ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบประเมินการมีสวนรวมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถงึ คุณภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ

มาตรฐานที่ใชในการประเมนิประสิทธิภาพ โดยพิจารณาผลการเรียนรูดานความรู จากแบบฝกหัด

ทายกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแตละชุด  เปนคาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) 

และจากแบบทดสอบประเมนิผลการเรียนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

หลังการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู เปนคาประสิทธิภาพตัวที่สอง (E2)  ซึ่งกําหนดไว 80/80 ดังนี ้
  80 ตัวแรก หมายถงึ รอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนักเรียน ที่ไดจากการวัดและ

ประเมินผลดานความรูจากแบบฝกหัดทายกิจกรรมระหวางการใชชุดกจิกรรมการเรียนรู   
  80 ตัวหลัง หมายถงึ รอยละของคะแนนรวมเฉลี่ยของนกัเรียนที่ไดจากการวัดและ

ประเมินผลดานความรูจากแบบทดสอบประเมินผลการเรยีนรูดานความรู เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมหลังการใชชดุกิจกรรมการเรียนรู   
 การประเมนิตามสภาพจริง หมายถงึ กระบวนการสังเกต บันทึก รวบรวมขอมูลจาก

กระบวนการเรยีนรูหรือการปฏิบัติกิจกรรม และผลงานหรอืช้ินงานที่ผูเรียนแตละคนไดสรางขึ้น 

รวมทัง้การมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนรูทีก่ําหนด  เพื่อเปนหลักฐานขอมูลในการพิจารณา

และตัดสินใจตอความสามารถของผูเรียนตามสภาพทีแ่ทจริง 
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 แฟมสะสมผลงาน หมายถงึ การเก็บรวบรวมขอมูล ชิ้นงาน หรือหลักฐานทางการปฏบิัติ 

กิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียนอยางเปนระบบ  โดยผานการคัดเลือกและจัดทําเปนชุด  โดยสะทอน 

ใหเหน็ถงึพฤติกรรมในการเรยีนรูและขีดความสามารถของผูเรียน 
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